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Керівникам місцевих органів управління
освітою райдержадміністрацій/
міськвиконкомів, ОТГ
Директорам рай/міськ ЕНЦ(СЮН)
Завідувачам профільних відділів закладів
позашкільної освіти
Про проведення обласного
семінару-наради
З метою вироблення механізму щодо рівного доступу школярів та
учнівської молоді до еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти
04.04.2019 року відбудеться обласний семінар-нарада для працівників місцевих
органів управління освітою, відповідальних за позашкілля, директорів
рай/міськ ЕНЦ(СЮН), завідуючих еколого-натуралістичними відділами
закладів позашкільної освіти в області.
Тема
семінару-наради:
«Еколого-натуралістичний
напрямок
позашкільної освіти: реалії і перспективи».
Початок семінару-наради об 1100 год. за адресою: вул. Набережна
ім. В. Стефаника, 34б, Івано-Франківський обласний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді.

Т.Гудзик
54-72-26

Програма
обласного семінару-наради для працівників місцевих органів
управління освітою, відповідальних за позашкілля, директорів рай/міськ
ЕНЦ(СЮН), завідуючих еколого-натуралістичними відділами закладів
позашкільної освіти в області
Тема семінару-наради: «Еколого-натуралістичний напрям позашкільної
освіти: реалії і перспективи».
План семінару-наради:
1. Окреслення ролі позашкілля в умовах реформи освітньої галузі.
І.Опалко, начальник відділу позашкільної освіти і роботи з
інтернатними закладами департаменту освіти, науки та
молодіжної політики облдержадміністрації
2. Гурток: мотивація щодо створення, результативність роботи, стимулювання.
Т.Гудзик, директор ОЕНЦУМ
3. Результати паспортизації гуртків у 2018-2019н/р. Програмно-методичне
забезпечення освітнього процесу в гуртках.
Г.Шинкарук, заступник директора з НМР ОЕНЦУМ
4. Координація спільних дій природоохоронних установ,
екологонатуралістичних центрів та громадських організацій в аспекті екологічної
освіти та виховання.
Р.Кузнєцов, провідний фахівець сектору еколого-освітньої
роботи природного заповідника «Горгани»
5. Ключові питання в позашкільній роботі:
 Аналіз участі та результативності у проведених масових заходах на
районних та обласному етапах.
Л.Маліборська, завідуюча відділом організаційно-масової
роботи Івано-Франківського ОЕНЦУМ
Л.Андрусяк,
директор
Надвірнянського
РЕНЦ
Надвірнянської райдержадміністрації
 Формування вмінь і навичок в процесі гурткової роботи, як бази щодо
вибору майбутньої професії.
М.Грабівчук,
завідуюча
відділом
екології
ІваноФранківського ОЕНЦУМ
Н. Скрипник, директор Богородчанського РЕНЦ
Богородчанської райдержадміністрації
6. Організація роботи еколого-натуралістичного напряму.
М.Яворська, головний спеціаліст відділу освіти, культури,
молоді та спорту Делятинської ОТГ Делятинської селищної
ради
М.Паньків, головний спеціаліст Верхнянської ОТГ
М.Палійчук, методист відділу освіти Космацької ОТГ
В.Палагнюк, головний спеціаліст управління освіти
Калуської міської ради

