Обласний семінар з НТТУМ в Оріхові
Традиційним стає співпраця Запорізького обласного Центру НТТУМ
«Грані» з профільними та комплексними позашкільними закладами в
організації та проведенні обласних семінарів з науково-технічної творчості.
Мета таких заходів - підвищення професійних якостей організаторів
позашкільної освіти, їх інноваційного творчого потенціалу, наукового і
загальнокультурного рівня , вдосконалення психолого-педагогічної освітньої
діяльності педагогів-позашкільників.
Першим в цьому році гостинно прийняв своїх колег – позашкільників
Оріхівський районний Будинок дитячої творчості. На базі цього закладу 14
березня 2012 року відбувся обласний семінар «Впровадження знань, умінь,
навичок
для сталого розвитку вихованців в гуртках авіа - та
автомоделювання».

До Оріхова приїхали керівники гуртків, методисти, директори позашкільних
навчальних закладів та їх заступники з обласного Центру «Грані»,
Запорізького Клубу НТТУМ «Політ», Шевченківського ЦДЮТ,
Мелітопольської СЮТ, Бердянського КДЮТ «Зоряний», Гуляйпільського
районного ЦДЮТ, Пологівського БДЮТ, Приморського районного ЦДТ,
Комишуваського БДТ. Всього в заході взяли участь 26 педагогів.
Учасників семінару тепло привітав начальник відділу освіти Оріхівської
райдержадміністрації Самойлик М. Д.. Презентувала заклад та провела
цікаву екскурсію його кабінетами та лабораторіями директор Оріхівського
БДТ Коваленко Тетяна Василівна. В Будинку дитячої творчості м. Оріхова
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Підведення підсумків роботи семінару відбулося у неформальній
обстановці. Заступник директор з НМР обласного Центру «Грані» Ревков
О.В. подякував працівникам Оріхівського Будинку дитячої творчості за
збереження і розвиток гуртків спортивно-технічного напряму та високий
рівень підготовки і проведення обласного семінару.

Слова вдячності колегам з Оріхівського БДТ висловили також директор
Комишуваського Будинку дитячої творчості Андрієнко Т. Л. , керівник
авіамодельного гуртка Шевченківського ЦДЮТ Яновський І. І., методист
Бердянського Клубу ДЮТ «Зоряний» Дрянєва С. О. та інші.
Висловлювались думки, що проведення таких обласних семінарів з НТТУМ
стимулює до пошуку нових форм і методів та дозволяє розповсюджувати
кращий досвід позашкільної роботи.
Ревков О.В.,
заст. директора з НМР

