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Керівникам освітніх закладів України
Директорам опорних закладів освіти
Керівникам відділів освіти
об‘єднаних територіальних громад

До нового навчального 2019-2020 року
ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ
Шановні колеги!
Відповідно до Закону України «Про освіту» держава ставить за основу
всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її
талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування
цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей та
виховання відповідальних громадян.
Саме такі можливості для розвитку творчих здібностей підростаючого
покоління надають гурткові заняття. Викликаючи зацікавленість дітей, гуртки
сприяють розвитку кругозору, творчих здібностей, набуття навиків самостійної
роботи і тим самим підвищенню якості підготовки до подальшого життя після
закінчення навчального закладу. Саме вони найчастіше допомагають дитині з
вибором професії надалі.
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України 95 років здійснює позашкільну освітню
діяльність, спрямовану на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього
процесу в галузі біології, екології, сільського господарства, експериментального
та наукового-дослідницького напряму.
Навчальні програми розраховані на різну вікову категорію – 9-11; 11-15;
12-16; 13-17 років. Відвідуючи гуртки діти набувають досвіду визначання сортів
плодових дерев за зовнішніми ознаками; визначення кормових запасів для
бджіл; оцінки якості лікарської сировини найпростішими методами; проведення
лабораторного аналізу зразків ґрунту тощо.
Ваші учні хочуть в подальшому займатись науковою діяльністю? Гуртки
«Екологічна біохімія»; «Юні генетики селекціонери»; «Основи біоіндикації» їм

допоможуть визначитись з майбутньою професією. Сучасні інформаційні
технології ввійшли у звичне буденне життя майже кожної людини. Метою
програми «Основи інформаційних технологій» – стійке формування прийомів
роботи за комп’ютером із різноманітним програмним забезпеченням. В процесі
реалізації програми діти отримають спеціалізовані знання щодо основ
функціонування сучасних комп’ютерних систем та розвитку інформаційних
технологій. Діти серйозно цікавляться фотографією? Гурток «Юні
фотонатуралісти» – саме для них. Вихованці отримають знання та вміння з
використання меню та режими цифрового фотоапарата під час зйомки різних
сюжетів; користування світлофільтрами та блендами; навчаться робити
фотознімки різних жанрів; аналізувати результати зйомки; виготовляти
тематичні буклети тощо.
Отже, саме позашкільна освіта допомагає розкрити весь потенціал
дитини. Адже доведено психологами, що діти, які відвідують гуртки в закладах
позашкільної освіти більш продуктивно, справляються з обов'язками, зазвичай,
це найбільш дисципліновані діти, які добре розуміють що таке вільний час і на
що його витрачати.
Еколого-натуралістична освіта та юннатівський рух мали і мають
потужний потенціал, їх відкритість, мобільність, демократичність, гуманність
як ніколи затребувані. Ми щиро сподіваємось на вашу подальшу підтримку та
співпрацю.
Контактна інформація на сайті: https://nenc.gov.ua, або за телефонами:
(044) 430-02-06, (044) 430-00-64. Електронна пошта: nenc@nenc.gov.ua.
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