Протокол №1/2019
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
від 04.04.2019 р.

ОЕНЦУМ

Учасники семінару-наради:
І. Опалко – начальник відділу, В. Долинська – головний спеціаліст
відділу позашкільної освіти і роботи з інтернатними закладами управління
освіти і науки департаменту освіти, науки та молодіжної політики
облдержадміністрації, працівники місцевих органів управління освітою,
директори рай/міськ ЕНЦ(СЮН), завідуючі еколого-натуралістичними
відділами закладів позашкільної освіти в області, директори і представники
позашкільних закладів, педагоги.
Програма 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
В.Долинська, головний спеціаліст відділу позашкільної
освіти і роботи з інтернатними закладами управління
освіти і науки 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 екологоосвітньої 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
За результатами семінару-наради:
Керівникам
місцевих
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій/міськвиконкомів, ОТГ:
 Провести роботу щодо забезпечення рівного доступу дітей до екологонатуралістичної позашкільної освіти шляхом організації роботи гуртків
цього напряму в закладах загальної середньої та позашкільної освіти.
 Звернути увагу на результативність діяльності гуртків, зокрема. через
участь їх вихованців у профільних масових заходах.
 Не допускати використання в гуртковій роботі нечинних навчальних
програм, а саме:
 протермінованих;
 із самочинно зміненим годинниковим навантаженням.
Керівникам закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного
напряму:
 Мережу гуртків привести у відповідність до трьох профілів: екологічного,
біологічного, сільськогосподарського.
 Проаналізувати попит на навчальні програми за трьома профілями:
екологічний, біологічний, сільськогосподарський, забезпечити їх
укладання для різних
вікових категорій та з різним годинним
навантаженням.
 Організувати роботу з проведення профільних масових заходів,
забезпечуючи організаційно-методичний супровід відповідних етапів.
 Зважуючи на необхідність забезпечення результативності діяльності
гуртків в закладах дошкільної освіти, розробити на регіональному рівні
положення (умови) проведення масових заходів для їх вихованців.

