Прийшла весна – почалися семінари!
Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Запорізької
облдержадміністрації «Про проведення обласних семінарів з науковотехнічної творчості учнівської молоді у 2014 році» від 08.01.2014 №0002 на
базі Запорізької загальноосвітньої санаторної школи-інтернату №7 26
березня відбувся обласний семінар з НТТУМ за темою «Діяльність гуртків
початкового технічного моделювання як перспективний та продуктивний
вектор подальшого розвитку науково-технічної творчості».
Гарна весняна тепла та сонячна погода сприяла піднесеному настрою
учасників семінару. А коли вони опинилися у середині навчального закладу –
начебто попали у дивовижну казкову країну! Учасники навіч побачили як
багато зроблено в інтернаті №7 для життя, навчання та дозвілля вихованців,
забезпечені усі умови для всебічного розвитку дитини.
Гостей тепло привітали
директорка
санаторного
навчального закладу Рєзанцева
Зінаїда
Анатоліївна
та
її
заступники Сейсенбаєва Олена
Анатоліївна
(з
навчальної
роботи) та Матвієнко Вікторія
Анатоліївна (з виховної роботи).
Учасники семінару здійснили
екскурсію по закладу, по його
навчальному та спальному корпусам.
Поражала абсолютна чистота, порядок,
продуманість до дрібниць усіх умов для
життя різновікових вихованців.
В закладі, якому вже більш ніж
півсторіччя, здається вчора тільки все
збудували та завезли меблі.
Для роботи гуртка початкового
технічного моделювання, яким керує
педагог з багаторічним стажем Павлова
Олена Миколаївна, виділене
велике приміщення. В ньому
скрізь – паперові моделі! Під
стелею – літаки, планери,
вертольоти, на полицях та у
шафах – авто- та судно моделі,
багато інших моделей і
макетів.
З
привітанням
до
учасників семінару звернувся
заступник директора з НМР

Запорізького обласного Центру НТТУМ «Грані» Ревков Олександр
Васильович. У своїй промові він підкреслив, що початкове технічне
моделювання – це перспективний профіль подальшого розвитку науковотехнічної творчості учнівської молоді.
Доповідь
«Гурткова
робота в інтернаті – шлях
організації
змістовного
дозвілля
вихованців»
презентувала
заступник
директора з виховної роботи
школи-інтернату
№
7
Матвієнко
Вікторія
Анатоліївна. Не зважаючи на
значне
зменшення
фінансування
гурткової
роботи, в закладі працюють
безліч
різноманітних
гуртків
технічного,
художньо-естетичного,
фізкультурно-спортивного та інших напрямів. Вихованці беруть активну
участь майже у 20-ти різних обласних конкурсах, виставках, масових заходах
та посідають призові місця.
Після перерви відбулася
практична частина обласного
семінару.
Майстер-класи
з
виготовлення
паперових
моделей автомобіля, літака та
кораблика дала керівник гуртка
ПТМ
школи-інтернату
№7
Павлова Олена Миколаївна, яка
користується
в
закладі
заслуженим авторитетом серед
колег, вихованців та їх батьків.
Про
стан
та
проблеми
подальшого
розвитку
початкового
технічного
моделювання
в
області
розповіла голова обласного МО
керівників
гуртків
ПТМ,
завідувач оргмасового відділу
Центру
«Грані»
Бережна
Світлана Яківна. Вона, а також
методист Комунарського Центру
молоді та школярів Андрєєва О. Б., керівник гуртка Михайлівського
дитячого центру Хникін О. М., заступник директора з НМР Центру «Грані»

Ревков О.В. щиро дякували керівництву і колективу школи-інтернату №7 за
високий рівень організації та проведення обласного заходу.
В роботі семінару взяли участь 24 педагогів з інтернату №7,
Запорізького обласного Центру НТТУМ «Грані», Запорізької міської СЮТ,
Клубу НТТУМ «Політ» м. Запоріжжя, Комунарського Центру молоді та
школярів, Орджонікідзевського Центру дозвілля дітей та юнацтва,
Веселівського БДЮТ, Вільнянського ЦДЮТ, Михайлівського Дитячого
центру, Пологівського БДЮТ, ЦДЮТ м. Енергодара, Комишуваського БДТ.

