
& ж&ýж&ж&ýýжý& Ншuiнlцкм rшЕтА
4саrавiка2ll2l rOм

IIрrфесiйны арыенцi
y Эко лаrа- бiя лоriчньl м
цэнтрь, дзяцей i моладзi
/1,1остоfского роёно пройlаоi
семiнор-пр oл<Tr,rKy м| но якiм
об мяркоi во лася моrчьri/lосць
gтрьrмоння новучэнцомi
профiльньlх ycTaHoi дадоrковой
одукоцыi Гродзенско й вобласцi
прсфесiй "флорьtст" i "робочьl
зялёноrо бу даiнi цтва". Се MiHop
6 bti iнiцьлiровоны Гродзенскiм
аб лсrсньt м iHcTblTyT а м розвiцця
а дука цьti, я Ki l<yp ы руе
i нава цьtй нь, проект "Y ка рo,нен не
перселrнос цi дапрофiльной экола[ экаархiтэктар, бiяфармакола[ запавед-

ны бiёлаг, запаведны менедхар, юрыст па мiж-
народным прыродаахо!ным праве i iнш.

Зыходзячы з гэтага, дадатковай адукацыi
эколага-бiялагiчнага лрофiлю неабходна больш
удзяляць увагi прафарыентацыйнай дзейнасцi,
накiраванай на азнаямленне навучэнца! з перс-
пекты!нымi экалагiчнымi прафесiямi будучынi,

На семiнары падзялiлi-
ся вопытам, абмеркавалi
праблемы, вызначылi пер-
спектывы набыцця наву-
чэнцамi прафесiйных кам-
петэнцый. Так, гало!ная
мэта прафесiйнага сама-
вызначэння заключаецца
! практычным прымяненнi
атрыманых веда! на занят-
ках аб'яднання! па iнтарэ-
сах i творчай самарэалi-
зацыi. Бо калi адчуваеш
смак перамогi, становiшся
больш упэ!неным i паспя-
ховым.

Выбар прафесii вызна-
чае поспех прафесiйнай i

жыццёвай кар'еры, У су-
часным грамадстве вельмi
вахна знайсцi сябе, сваё
месца У жыццi, сваю любi-
мую справу, якая прынясе
радасць, поспех i карысць
i сабе, i KpaiHe.

Кацярына РЭКУЦЬ,
дырэктар

Эколаrа-бiялагiчнага цэнтра
дзяцей i моладзi

Масто}скага раёна.
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1-I раект пачау рэалiзоУвацца з 1 верасня
l l 2020 года ! чатырох установах дадатко-
l l вай адукацыi эколага-бiялагiчнага про-
фiлю вобласцi. Навуковым
кансультантам iнавацыйнага
праекта з'я!ляецца начальнiк
упра!лення выхава!чай i iдэа-
лагiчнай работы Нацыяналь-
нага iнстытуга адукацыi, кан-
дыдат педагагiчных навук,
дацэнт Наталля Канстанцi на!-
на Катовiч.

На сустрэчы прагуча-
ла думка, што У дадатковай
адукацыi эколага-бiялагiч-
нага профiлю icHye прабле-
ма пераемнасцi дапрофiль-
най падрыхто!кi i профiльнага
навучання вучня!. Гэта звяза-
на з недахопам комплексна-
-а падыходу У дзейнасцi, на-
кiраванай на прафесiйную
арыентацыю вучня! i праг-
рам аб'яднання! па iнтарэ-
сах, распрацаваных у святле
]учасных тэндэнцый развiцця
экалагiчнай адукацыi.

у галiне экалогii вельмi
важна прадбачыць развiццё
новых навуковых напрамка! i пашырыць у наву-
чэнца! уя!ленне пра !плы! экалогii на будучыню
людзей i планеты. У хугкiм часе будуць запатра-
баваны спецыялiсты па iгылiзацыi сельскагас-
падарчых адходаУ i адна!леннi глеб, паркавы
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подрыхтоfкi i профiльно rd новучo'ння
i сiстэму дадотковой прыродозн аiчой
адукоцьti дзяцей i моладзi",


