Оріхівський Будинок дитячої творчості
Адреса
Директор
Працюють
гуртки з
НТТУМ
Досвід роботи

Вул. Запорізька, б. 30, м. Оріхів, 70500
Коваленко Тетяна Василівна
Трасового та радіокерованого авто моделювання, ракето
моделювання, початкове технічне моделювання,
моделювання екологічно чистих видів транспорту
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
педагогівпозашкільників.
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
збережені
та
розвиваються гуртки науковотехнічної
творчості
(автомоделювання, трасового
моделювання,
авіа
та

ракетомоделювання, початкового технічного моделювання
тощо), туристсько-краєзнавчого напряму, художньо-естетичні
та дослідницькі гуртки. Завдяки співпраці закладу із обласним
Центром «Грані» у 2011-2012 році розпочали роботу гуртки
конструювання повітряних зміїв та екологічно чистого
транспорту (веломобілів).
З доповіддю «Впровадження знань, умінь і навичок для сталого
розвитку вихованців гуртків науково-технічної творчості та
перспективи їх розвитку» перед учасниками семінару виступив
методист відділу освіти Калінінський С. В. Він підкреслив, що
науково-технічна творчість сприяє вільному розвитку
особистості та формуванню її соціально-громадського досвіду,
задоволенню потреб у професійному самовизначенні й творчій
реалізації.
Потім учасники семінару взяли участь у роботі двох майстеркласів:
«Виготовлення
трасової моделі та
переробка
двигуна
трасових моделей в
умовах гуртка», який
провів
завідувач
лабораторії технічного
моделювання, керівник
автомодельного гуртка Оріхівського БДТ Ходзько Ю. Г.
та
майстер-клас
«Виготовлення найпростіших
моделей літака з доступних
матеріалів» провів керівник
авіамодельного гуртка цього
закладу Волошин Р.Ф.
.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.

