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Моє педагогічне кредо:

«Найвище вміння вихователя, наймудріше мистецтво -
. . . .це вміння отримувати радість від самого сшлкування з дитиною,

від самого процесу виховання.

І щедре вміння дарувати цю радість дітям!»

Педагогічна задача, над якою працюю:

«Розкриття потенційних можливостей різних видів образотворчого

мистецтва через естетичне пізнання світу, для формування
.. . . .художньо-творчої діяльносп вихованців»

Тема досвіду:

«Використання інтерактивних технологій в гуртковій роботі»

Проблема гурткової роботи:

r~----------------------------------... 
«Всебічний і гармонійний розвиток вихованців,

формування в них системи цінностей і духовних пріоритетів

засобами навчально-виховної системи у гуртковій роботі»
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Анотація «Мій педагогічний досвід роботи»

Я, Приходько Тетяна Андріївна, працюю керівником гуртків з 2009

року у районному будинку дитячої та юнацької творчості міста Татарбунари.

Протягом всього цього часу разом із своїми вихованцями неодноразово брала

участь у обласних та районних виставках і конкурсах декоративно

ужиткового мистецтва, де була нагороджена дипломами і грамотами.

https://drive.google.com/drive/folders/1 UTP8КEcfl WUeD3a2fevlQ7YXzQ-qa0J
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Під час навчання вихованці поступово опановують різноманітні техніки

образотворчої діяльності. Вони оволодівають новим рівнем знань на основі

раніше одержаних відомостей.

Педагогічна задача, над якою працюю:

«Розкриття потенційних можливостей різних

видів образотворчого мистецтва через

естетичне пізнання світу, для формування

художньо-творчої діяльності вихованців»

Завжди існує нагальна потреба сусшльства в творчих, діяльних та

обдарованих, інтелектуально й духовно розвинених громадянах. Тому

проблема виявлення та "вирощування" талантів має велике значення для

мене, як для педагога. Але важливе значення має й те, як почуваються ЦІ

таланти, якими людьми вони стануть, поки ростуть 1 коли виростуть.

Досвід підтверджує, що ніщо так не стимулює гуртківців до роботи над

творчими, естетично завершеними виробами, як участь у різноманітних

виставках,конкурсах,оглядах.

Беручи за приклад надбання педагопчноі науки, використовуючи 11

методи, я шукаю нові підходи у навчанні та вихованні, які відповідали б

потребам розвитку творчої особистості, були б спрямовані на досягнення

творчих і культурно-національних цінностей. У цьому мені допомагає моя

тема самоосвпи:

«Використання інтерактивних

технологій в гуртковій роботі»
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Адже інтерактивні технології - це не тільки різноманітні форми та

вправи. Сюди входить вся навчально-виховна робота, яка цілеспрямовано

реалізовує не тільки навчальну, а й виховну функцію, пов'язану з розвитком

особистості дитини. Завдяки закладеним в їх суть самостійній діяльності та

груповій взаємодії вони є корисними та перспективними для вчителя,
. .керівника та для учиш.

Працюючи над темою самоосвіти для себе зрозуміла, що ні в якому разі

не потрібно спотворювати навчально-виховний процес педагопчними

штампами. Це гальмує розвиток особистості вихованців.

Результатом такого підходу до навчання є зацікавленість дітей у роботі,

дисципліна та якісний кінцевий результат, яким вихованці задоволені.

Не секрет, що хороший керівник гуртка цілеспрямовано реалізує не

тільки навчальну, а й виховну функцію, пов'язану з розвитком особистості
. . . . .дитини, має свою орипнальну виховну систему, ВІДМІННУ ВІД ІНШИХ.

Першочерговим моїм завданням як керівника гуртків є виховання

дітей, формування у них системи цінностей і духовних пріоритетів, що

повинні бути покладеними як в основу життя кожної людини, так і
. . сусшльства в цшому.

Моя система роботи спрямована на вирішення проблеми, над якою

працює педагогічний колектив БДЮТ та проблеми гурткової роботи:

Проблема БДЮТ
«Формування

основа розвитку
особистості вихованця»

розвиток
професійної компетентносп та
мобільності педагога на основі
використання інноваційних
технологій у навчально-виховному
процесі, як засіб забезпечення
якісної позашкільної освіти та

творчої

Проблема гурткової роботи
«Всебічний

розвиток вихованців,

формування в них системи

цінностей і духовних пріоритетів

засобами

гармонійний

навчально-виховної

системи у гуртковій роботі»
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Працюючи над цими проблемами активно використовую у навчально-

виховній роботі своїх гуртків різні напрями діяльності:

морально-правове і патріотичне виховання (бесіди, екскурси до

музеїв, пам'ятників, уроки милосердя, виховні години);

родинне виховання (дні іменинників, родинні свята, новорічні

ранки, батьківські збори);

художньо-естетичне виховання (конкурси читців, виставки дитячих

малюнків, виготовлення подарунків до свят);

трудове виховання (новорічні майстерні, трудові акції, контроль за

станом обладнання та його збереження, контроль за станом робочих

місць на початку, під час та після закінчення роботи);

охорона життя І здоров'я та фізичне виховання (спортивні свята,

бесіди з техніки безпеки, бесіди про шкідливі звички, бесіди про

збереження життя і здоров'я дітей під час канікул);

формування екологічної культури (участь у екоквестах, екологічні

акції, тижні Чорного моря, екскурсії на природу);

організація життєдіяльності гурткового колективу (оформлення

кабінету до свят, виготовлення стінгазет, гурткові збори для

чаювання);

індивідуальна робота (індивідуальні бесіди з вихованцями).

Форми системи виховної роботи:
. . .. . . .. уявні подорожі до джерел народноі творчості, ршноі культури,

. . .. історп;

. . . . . . гнтслсктуальні аукцюни та Ігри, вгкторини, тесгові питання;

діяльнісно-практичні групові (творчі групи, заняття-екскурсц,

акції, свята, ярмарки, огляди-конкурси, виставки);

інтерактивні (інтерактивні вправи, Ігри-експромти, розвиваючі

вправи);

діалогічні (урок-бесіда, урок-поргвняння, виховні години, Ігри

вправи);
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наочні (виставки дитячої творчості, тематичні стенди);

оздоровчо-реабілітаційні (скриньки добрих справ, благодійні акції

для дітей - сиріт, дітей з особливими потребами, виховання в

оздоровчому таборі «Зелена хвиля»);

розважально-ігрові (конкурсно-розважальні програми, рольові

розважальні ігри).

Невід'ємною частиною виховного процесу у моїх гуртках є

самоврядування. Це об'єднання вихованців для корисних, цікавих справ, для

всебічного розвитку здібностей дітей усіх разом і кожного окремо. Головне

завдання самоврядування: протягом навчання у гуртках створити умови для

самореалізацп дитини, як лідера, формування інтелектуальної, творчої

особистості.

https://drive.google.com/drive/folders/1 wV51Yl 7 G039KbqQZxl9Xge598iOWЬv7

Враховуючи специфіку роботи в гуртках, я, як керівник гуртка, вишукую,

випробовую власні знахідки, що найбільше відповідають моєму напряму

роботи, моїм вихованцям.

Побудова системи навчально-виховної роботи у гуртках є не лише моїм

бажанням та вимогами педагогічного колективу будинку дитячої та юнацької

творчості, а й об'єктивною необхідністю. І ця система повинна містити такі

ефективні форми і методи, які дозволили б створити умови для розвитку

особистості дитини на кожному віковому етапі навчання у гуртках. А це

дозволяють зробити саме інтерактивні технології, до яких входять наступні

. .
ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ:

шзнавальна ігрова

спортивна творча

комунікативна дозвшлєва
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Працюючи з гуртківцями вивчаю індивідуальні особливості кожного.

Мене цікавить не лише питання навчання та ставлення до нього, а й рівень

вихованості дитини, її ставлення до людей різних професій, батьків, друзів,

самого себе. На мою думку, під час роботи з дітьми, а особливо з молодшими

дітьми, потрібно якимось чином заохочувати їх до навчання, стимулювати.

Стимулювання ефективності навчання - це підбір різних засобів, за

допомогою яких у вихованців був би присутній інтерес до навчання, щоб з

радістю йшли на гуртки. Це допомагає згуртувати дитячий колектив 1

поєднати навчальну та виховну роботу, враховуючи потреби вихованців.

До складу гуртка входять діти різних вікових категорій, тому приділяю

велику увагу згуртуванню дитячого колективу, створенню в ньому
. ... .. позитивного морально-психолопчного кшмату, адаптацц кожноі дитини в

новому колективі.

На заняттях вихованці не просто відтворюють те, що засвоюють. Вони

розвивають, доповнюють, вдосконалюють свої знання, нахили, здібності.

Гурткова робота базується на заохоченні і стимулюванні вихованців до

обраного виду діяльності, а також формуванню в них стійкого інтересу й

потреби у творчій самореалізації.

Вихованці моїх гуртків брали активну участь на районних, обласних
.. .виставках-конкурсах, виставках-оглядах художньо: творчосп, декоративно-

. . .. прикладного мистецтва та початкового технічного моделювання, 1 ставали 1х

переможцями.

https://drive.google.com/drive/folders/l--VoC30rGXyEKpujP

Zj8AOAaTNzv6oC

Також дитячі вироби є частиною постійно діючої виставки у місцевому

краєзнавчому музеї та у недільній школі «Радуга».
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Вся гурткова робота постійно висвітлюється на сторінці будинку дитячої

та юнацької творчості в соціальній мережі Facebook, що ще більше стимулює

вихованців до удосконалення, до кращих результатів, а батьків для гордості

за своїх дітей. https://www.facebook.com/groups/543886405782820/

Як керівник гуртка я прагну, щоб заняття приносили дітям моральне

задоволення, і тому намагаюсь відразу включити кожну дитину у творчий

процес. Я постійно знаходжусь у творчому пошуку 1 прагну до

самовдосконалення. Мій життєвий девіз - «Ніколи не зупинятися на

досягнутому, а шукати, реалізовувати, удосконалювати».

Такий підхід до навчання та виховання вважаю актуальним завжди.

Мої життєві установки:

«Краще зробити і шкодувати, ~ «Той, хто прагне, зробить

більше за того, хто може»

Тому, проаналізувавши дев'ять років власної діяльності я зрозуміла, що

процес осмислення педагогічного досвіду, є для мене найважливішим і
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своєрідним інструментом подолання існуючих в роботі труднощів, стимулом

самовдосконалення.

Такий підхід вимагає розвивати у собі аналітичні та асоціативні здібності,

самостійність, логіку. Я зрозуміла, що процес усвідомлення самого себе як

професіонала повинен базуватися на самопізнанні і здійснюватися шляхом

самоконтролю, самодіагностики, самооцінки і самоаналізу. Адже вчитель,

який вміє аналізувати свою діяльність - це найважливіший інноваційний

ресурс будь-якого навчального закладу.

Для підвищення рівня роботи гуртків розробляю навчально-методичні

посібники, тренувальні зошити, наочні плакати, таблиці, роздатковий

матеріал, картки для . . .. індившуальноі роботи тощо.

https://drive.google.com/drive/folders/lxxzb0Cpl-

7z9DsONwvlnBmXu4ET1DoaA

Матеріали конкурсу знаходяться за посиланням:

https://drive.google.com/drive/folders/lxbMdpIQD8fCmDphtgCgEyyuo

Rd3wqTy
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