Василівський Центр дитячої та юнацької творчості і туризму
Адреса
Директор
Працюють
гуртки НТТУМ
Досвід роботи

Вул. Соборна, буд. 7, м. Василівка, 71600
Дашковська Ольга Анатоліївна
Авіамодельний, «Повітряні змії», виготовлення сувенірів
«Умілі ручки», моделювання іграшок-сувенірів «Колосок».
Творчість - це постійне вдосконалення своєї особистості,
мислення, свідомості, інтелекту і постійна спрямованість
здійснювати щось нове, робити більше і краще, ніж раніше.
У творчій діяльності людина розвивається, набуває
соціальний досвід, розкриває свої природні обдарування і
здібності, задовольняє інтереси і потреби.
Творчість. Так одним словом можна назвати все те, чим
займається
педагогічний
колектив
та
вихованці
комунального позашкільного навчального закладу «Центр
дитячої та юнацької творчості і туризму» Василівської
районної ради Запорізької області. Дітям тут тепло і
затишно, зовсім як вдома, тому двері закладу завжди відкриті
для тих, хто любить активний відпочинок, прагне до
мандрівок та пізнання рідної України, хто бажає жити в
гармонії з природою, відчути її красу та неповторність, хто
впевнено крокує до перемоги. Кожна бажаюча дитина може
прийти до закладу і обрати собі гурток до душі. Адже тут
знайдеться місце кожному: і маленьким та недосвідченим для них працюють гуртки початкового рівня, і тим, хто бажає
продовжувати займатися улюбленою справою в гуртках
основного рівня, і для найталановитіших вихованців, що
прагнуть підтримувати добру традицію цього закладу підніматися на найвищу сходинку п’єдесталу перемоги в
обласних змаганнях та відстоювати честь Василівщини на
Всеукраїнських
змаганнях.

Колектив Василівського ЦДЮТТ поділився досвідом
роботи за темою «Розвиток природних здібностей та
обдарувань дітей та учнівської молоді засобами національно-

патріотичного виховання під час роботи у гуртках науковотехнічного напрямку позашкільного навчального закладу» з
колегами – позашкільниками з усієї області під час
обласного семінару, який відбувся у Василівці 12 жовтня
2016 р. В роботі семінару брали участь 48 чол. з 13 районів
та міст області (17 навчальних закладів). Гостей заходу щиро
вітали директор Василівського ЦДЮТТ Дашковська О. А.,
вихованці та педагоги Центру: грав духовий оркестр,
гуртківці показали міні-концерт. З вітальними словами до
учасників обласного заходу звернулися заступник голови
Василівської міської ради Джуган Н. В., начальник відділу
освіти Задорожна Н. В., директор науково-методичного
Центру ВРР Нестор А. В.
З доповіддю-презентацією «Розвиток природних
здібностей та обдарувань дітей та учнівської молоді
засобами національно-патріотичного виховання під час
роботи
у
гуртках
науково-технічного
напрямку
позашкільного навчального закладу» виступила методист
КПНЗ «Центр ДЮТТ» ВРР ЗО Пришелець Н. Ю.
Цікавою та креативною буда доповідь директора КПНЗ
«Центр ДЮТТ» ВРР ЗО Дашковської Ольги Анатоліївни
«Роль директора в формуванні творчого колективу». Вона
порівняла свою роботу з процесом… приготування борщу!
Під час практичної частини семінару відбулися майстеркласи по виготовленню:
- повітряного змію з
паперу (провів
Маковоз Андрій
Вікторович, керівник
гуртка «Повітряні
змії»);

- моделі планера з
паперу (Савченко
Сергій Васильович,
керівник
авіамодельного
гуртка);
-

-

- квітки «Мак пам’яті»
(Цюра Інна Василівна,
керівник гуртка
моделювання іграшоксувенірів «Колосок»);

- креативної фото рамки
(Лобода Лілія Михайлівна,
керівник гуртка
виготовлення сувенірів
«Умілі ручки»).
Цікавою
та
корисною
знахідкою василівців стало
попереднє інтерв’ювання гостей семінару. У них запитували
: «Які очікування у Вас від семінару?», «Які враження від
нашого Центру?», «Що Вам відомо про Василівку?» та інше.
А наприкінці заходу інтерв’ю показали усім учасникам, яким
це дуже все сподобалося.
Завершальним акордом обласного заходу була екскурсія
до приватного зоопарку. Дуже цікаву розповідь про своїх
хижаків (левів, тигрів, ведмедів) повідав господар
«реабілітаційного центру для тварин» - саме так називає
своє господарство, Пилишенко Олександр Олександрович,
неординарна та відома по всій області людина.
Усі учасники семінару дякували організаторам за
гостинність та турботу, коли після смачного обіду гості були
доставлені спеціальним автобусом до автостанції.
За
високий
організаційно-методичний
рівень
проведення обласного семінару педагогічний колектив
Василівського Центру дитячої та юнацької творчості і
туризму та окремі педагоги були відзначені подяками
комунального закладу «Запорізький обласний центр науковотехнічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької
обласної ради.
Обмінюючись думками, учасники заходу відмічали, що з
кожним разом рівень проведення обласних семінарів з
НТТУМ підвищується, все більше уваги до позашкільної
освіти приділяють місцеві органи влади. Тому 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 освіти.

