Майстри декоративно-ужиткового мистецтва обмінюються досвідом
У березні-квітні 2012 року за ініціативою ЗОЦНТТУМ «Грані» відбулося
два обласних семінари для керівників гуртків декоративно-ужиткового
мистецтва. Перший пройшов 28 березня на базі Клубу дитячої та юнацької
творчості «Зоряний» м. Бердянська, а другий – 19 квітня на базі Будинку
дитячої та юнацької творчості Заводського району м. Запоріжжя. У роботі
семінарів взяли участь 82 педагогів з: обласного Центру «Грані»,
позашкільних навчальних закладів та шкіл м. м. Бердянська , Енергодара,
Запоріжжя, Токмака та Бердянського, Василівського, Вільнянського.
Гуляйпільського,
Запорізького,
К-Дніпровського,
Куйбишевського,
Мелітопольського,
Оріхівського,
Приазовського,
Приморського,
Чернігівського та Якимівського районів.
У Бердянську учасників семінару тепло привітали директор КДЮТ
«Зоряний» Піперкова Людмила Олександрівна та методист міського відділу
освіти Васильєва Світлана Миколаївна.
Досвід роботи за темою «Залучення
дітей
до
процесу
активного
самопізнання у гуртках декоративноприкладної творчості» презентували
методист КДЮТ «Зоряний» Дрянєва
С. О., культорганізатор Олексенко Д.
М. та керівники гуртків Шерстюк М.
Л., Хандан О. В., Калібабчук О. В.,
Хатько І. В. та інші

Друга частина заходу була
практична – відбулися майстеркласи (виготовлення виробів з
холодного фарфору, солоного
тіста, аплікація з соломки тощо) та
відкриті
заняття
гуртків
декоративно-ужиткового
мистецтва.

У Заводському БДЮТ директор Пономаренко Валерій Михайлович
привітав учасників обласного
семінару та презентував роботу
свого
закладу.
Заступник
директора з НВР Слівінська Т. І.
виступила
з
доповіддю
«Використання
інноваційних
технологій на заняттях у гуртках
декоративно-ужиткового
мистецтва».
Методист закладу Яценко В. В. провела екскурсію по кабінетам і майстерням
Будинку, показала постійно діючу у
закладі виставку робіт вихованців.

Найбільш
учасникам
семінару
сподобались
майстер-класи,
які
провели досвідчені майстрині –
педагоги БДЮТ за такими темами:

«Техніка валяння» (Ухіна С. С.),

«Петриківський розпис»
(Ковальова І. А.),

«Виготовлення виробів з лушпиння
цибулі» (Сидоренко Р. В.).

Підводячи підсумки семінарів
заступник директора з НМР обласного
Центру «Грані» Ревков О. В.
подякував педагогічним колективам
Бердянського КДЮТ «Зоряний» та
Заводського БДЮТ за теплий прийом,
щирість в обміні досвідом, своїми
напрацюваннями в галузі декоративноужиткового мистецтва. Інші учасники
також дякували своїх колег за корисні уміння, які вони набули під час
обласних семінарів. Від імені директора обласного Центру «Грані» Еделя М.
Г. організаторам обласних семінарів та керівникам майстер-класів були
вручені Подяки.

