ІНФОРМАЦІЯ
про обласний семінар з НТТУМ у Приазовському
Позашкільна освіта - особлива галузь освіти. Вона являється невід’ємною
складовою освіти України і охоплює різні напрямки, які сприяють пошуку і
розвитку творчих здібностей учнівської молоді, залученню дітей до світу
творчості, вона навчає наполегливо працювати, бути відповідальним,
отримувати соціальний досвід. У позашкільному діяльнісному просторі
учнівській молоді надана можливість для самовизначення, духовного
зростання, підготовки до активної професійної й громадської діяльності,
досягнення успіху у житті.
Особливого значення в період переходу до високотехнологічного
інформаційного суспільства набуває науково-технічний напрям позашкільної
освіти. Технічна творчість розвиває у вихованців відчуття форми, гармонії,
композиції, симетрії, розуміння того, що художнє начало присутнє при
створенні будь-якого виробу, тобто технічна творчість нерозривно пов’язана
з естетичним вихованням, з художньо-конструкторською діяльністю.
Саме ці якості особистості успішно розвивають та виховують у школярів
педагоги Приазовського районного Будинку дитячої та юнацької творчості.
Досвід роботи педагогічного колективу цього закладу за темою
«Особливості спільної роботи гуртків деревообробки і випалювання у
розвитку пізнавальних інтересів творчої особистості» було поширено на
обласному семінарі педагогів позашкільних навчальних закладів.
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Під час екскурсії по закладу, Тетяна Олексіївна показала досягнення
колективу Приазовського БДЮТ зі створення належних умов для гурткової
роботи, для розвитку особистості вихованців, але й не приховувала проблем,
які виникають через недостатнє фінансування закладу.
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А другий майстер-клас за темою «Декорування методом випалювання та
сюжетне випалювання» провела Зозуля І.М. – керівник гуртка – методист.

Під час відвідування виставки декоративно-ужиткового мистецтва
«Спорідненість творчих сердець», учасники семінару були вражені високим
рівнем майстерності, естетичністю виконаних робіт вихованцями закладу.

Підводячи підсумки семінару, Резніченко Т.М. – завідуюча РМК відділу
освіти Приазовської РДА, Ревков О.В. – заступник директора з НМР
Запорізького обласного Центру НТТУМ «Грані» та інші учасники високо
оцінили майстерність своїх колег. Приазовський Будинок дитячої творчості –
це не тільки прекрасна архітектурна будівля, а й рідний дім творчих
колективів, що захоплюють своєю майстерністю. Саме тут діти роблять
перші кроки до професійної майстерності, розкриваються як талановиті,
обдаровані особистості, спроможні гідно відстоювати власні думки. І
допомагає їм в цьому творчий самовідданий педагогічний колектив БДЮТ.

Прощаючись, гості побажали, щоб зерна турботи про майбутнє покоління
проросли щедрим врожаєм.
Ревков О.В.,
заст. директора з НМР Центру «Грані»

