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Про організацію та проведення 
поетичного онлайн-марафону 
«Поезія шістдесятників різними 
мовами в різних куточках світу» 
в рамках відкритої освітньої 
лабораторії

Відповідно до п. 35 Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно- 
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2023 рік (за основними 
напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для 
педагогічних працівників закладів позашкільної та освіти на 2023 рік, 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 28Л 1.2022 
№1063 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно- 
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2023 рік (за основними 
напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для 
педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2023 рік», 
Національним центром «Мала академія наук України» 14 січня 2023 року буде 
проведено поетичний онлайн-марафон «Поезія шістдесятників різними мовами 
в різних куточках світу» в рамках відкритої освітньої лабораторії (далі -  
онлайн-марафон).

Мета онлайн-марафону: популяризація знань серед шкільної молоді про 
науковців, письменників, режисерів, акторів, художників, дизайнерів, 
композиторів, які сформували рух опору радянській системі засобами 
культури.

Цільова аудиторія: діти 12-16 років, учні закладів загальної середньої 
освіти, вихованці закладів позашкільної освіти.
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Формат проведення: онлайн на платформі Zoom, основна локація — 
м. Київ.

Для участі в онлайн-марафоні необхідно до 12 січня 2023 р. заповнити 
реєстраційну анкету учасника за посиланням
https://forms.gle/7MYwjqFeHi 1 iR7g27

Зареєстрованим учасникам 13 січня 2023 р. надійде запрошення до участі 
в онлайн-марафоні на електронні адреси, які вказані в реєстраційній анкеті.

Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою: 
p4c@man.gov.ua або за номером 38(097)7363103, Катерина Кушнаренко.

Директор

Кушнаренко Катерина (097) 7363103
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