Бердянський Клуб дитячої та юнацької творчості «Зоряний»
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НТТУМ
Досвід роботи

Вул. Мелітопольське шосе, б.110/27-А, м. Бердянськ, 71107
Піперкова Людмила Олександрівна
Авіа моделювання, початкове технічне моделювання,
технічний дизайн, моделювання іграшок-сувенірів,
аплікація та плетіння з соломки, паперова пластика, «Умілі
рученята», «Декоративні вироби зі шкіри», «Природа і
фантазія», інформатика, програмування
Семінар – творча майстерня для керівників гуртків
декоративно-ужиткового мистецтва пройшов 28 березня
2012 р. на базі Клубу дитячої та юнацької творчості
«Зоряний» м. Бердянська. Учасників семінару тепло
привітали директор КДЮТ «Зоряний» Піперкова Людмила
Олександрівна та методист міського відділу освіти
Васильєва Світлана Миколаївна. Основною метою заходу
було ознайомлення учасників семінару з досвідом роботи
закладу; підвищення загального рівня психологопедагогічних знань; визначення шляхів підвищення
ефективності позашкільної роботи; сприяння творчому
зростанню керівників гуртків декоративно-прикладної
творчості. Окремо слід зазначити масовість заходу: в
роботі семінару взяли участь керівники гуртків,
культорганізатори, методисти, директори позашкільних
навчальних закладів, а також вчителі, які ведуть гурткову
роботу у загальноосвітніх навчальних закладах з 15 міст та
селищ Запорізької області (24 навчальних закладів).
У вступній презентації,
яку
супроводжував
оригінальний
відеоролик,
директор КДЮТ Піперкова
Л. О. познайомила гостей
«Зоряного»
з
історією,
педагогами та гуртковими
напрямками
клубу.
Особливу увагу керівників позашкільних навчальних
закладів області привернула створена та реально працююча
система контрольних робіт. Остання дозволяє не лише
підвищити результативність
роботи
Клубу,
але
й
продемонструвати її у будьякий час.
Досвід роботи за темою
«Залучення дітей до процесу
активного самопізнання у

гуртках
декоративно-прикладної
творчості»
презентували методист КДЮТ «Зоряний» Дрянєва С. О.,
культорганізатор Олексенко Д. М. та керівники гуртків
Шерстюк М. Л., Хандан О. В., Калібабчук
О. В., Пастух
Є. В., Хатько І. В. та інші.
Наступною частиною обласного семінару стала власне
творча майстерня керівників гуртків КДЮТ «Зоряний», під
час якої педагоги області були вражені кількістю
запропонованих майстер-класів. Учасники мали змогу
відвідати заняття за 8 напрямками декоративно-прикладної
творчості (аплікація та плетіння з соломки; робота з
природним матеріалом;
авіамоделювання; ліплення з
солоного
тіста
та
«холодного фарфору»;
моделювання іграшок
та сувенірів та ін.).
Слід
зазначити
високий рівень як
педагогічного, так і
мистецького
професіоналізму
керівників
гуртків
закладу.
Плідна робота педагогічного колективу Клубу дитячої
та юнацької творчості «Зоряний» щодо підтримки та
сприяння розвитку позашкільної освіти з науково-технічної
творчості учнівської молоді була відзначена подяками
комунального закладу «Запорізький обласний центр
науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані»
Запорізької обласної ради та Бердянського відділу освіти.

