Обласний семінар у Михайлівському Дитячому центрі
27 квітня 2011 року відбувся останній в цьому навчальному році
обласний семінар з НТТУМ «Упровадження нових технологій, спрямованих
на розвиток дитини у гуртках технічної та декоративно-прикладної
творчості» на базі Дитячого центру смт Михайлівка. Невеличкий колектив
цього позашкільного закладу (всього 11 основних працівників) щиро зустрів
гостей-колег із Запорізького обласного Центру НТТУМ «Грані»,
позашкільних навчальних закладів Комунарського та Шевченківського
районів м. Запоріжжя, Василівського , Веселівського , Запорізького,
Кам’янко-Дніпровського районів, м. Дніпрорудне, смт Комишуваха
Оріхівського району (всього в роботі семінару взяли участь 28 осіб).
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Педагогічний колектив Центру працює над проблемною темою
«Компетентнісний підхід до створення сприятливих умов для виявлення і
розвитку здібностей вихованців, задоволення їх інтересів та потреб, розвитку
навчально-пізнавальної активності і творчої самостійності».Педагоги закладу
постійно впроваджують сучасні освітні технології, нестандартні форми
навчання та виховання, сприяють формуванню повноцінного розвитку дітей,
охороні і зміцненню фізичного, духовного, психічного здоров’я. В Дитячому
Центрі гуртки працюють за напрямками: художньо-естетичний, туристськокраєзнавчий, технічний, науковий, спортивно-оздоровчий, екологонатуралістичний тощо. Популярністю та попитом користуються гуртки
технічної творчості та декоративно-ужиткового мистецтва. Керівники саме
цих гуртків поділилися досвідом та провели для колег майстер-класи.
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А керівник гуртка «Дитячий
вернісаж» Марущак Наталія
Василівна розкрила таємниці
вишивки стрічкою.

Власними силами педколектив під керівництвом Неходи Галини Павлівни
відремонтував кімнату у приміщенні закладу («виставковий зал імені
Неходи - Хникіна») та організували виставку робіт вихованців. Гості були
вражені різноманіттям та високим рівнем майстерності виконаних робіт.
«Родзинкою» заходу був запуск вихованцями Центру на прилеглій території
повітряних зміїв. Саме у Михайлівці працює єдиний в області гурток
повітряних зміїв (керівник – Хникін О. М.).
У заході брав участь
заступник
голови
Михайлівської
райдержадміністрації
Денисенко
О.
М.
Підводячи
підсумки
семінару, він подякував
працівникам
Дитячого
центру за високий рівень
підготовки і проведення
обласного семінару та
підкреслив, що районна
влада
і
надалі
опікуватиметься
позашкільною освітою як
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Слова вдячності колегам з Михайлівського Дитячого центру висловили
також заступник директора з НМР Запорізького обласного Центру НТТУМ
«Грані» Ревков О. В., директор Комишуваського Будинку дитячої творчості
Андрієнко Т. Л. та інші. Усі учасники семінару підтримали думку Неходи
Г. П. про те, що семінари з НТТУМ, які проводяться в області за ініціативою
Центру «Грані», дуже корисні як учасникам, так і організаторам,
стимулюють до пошуку нових форм і методів та дозволяють
розповсюджувати кращий досвід позашкільної роботи.
Ревков О.В.,
заст. директора з НМР

