Педагогічне кредо: «Тільки творчість може пробудити розум дитини»
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Хмельницька область, м. Красилів, площа Незалежності 7, Красилівський районний
Будинок творчості дітей та юнацтва.
Автор досвіду:
Семенюк Надія Степанівна – керівник зразкового художнього колективу студія
«Сувенір», керівник гуртка-методист, відмінник освіти України.

Тема досвіду: «Виховання в гуртківців любові до України, поваги до народних
звичаїв, традицій національних цінностей».
Суть і зміст досвіду.
Семенюк Н.С. впродовж своєї педагогічної діяльності значну увагу приділяє
створенню оптимальних умов для розвитку творчих обдарувань вихованців, із
переходом від традиційної моделі навчання до розвитку особистості дитини у
співтворчості з педагогом.
Свою діяльність Надія Степанівна будує на основі відомих методик та
навчальних програм з відбором досвіду, найбільш відповідного умовам праці,
створених саме у Красилівському будинку творчості дітей та юнацтва,
регіональним традиціям та рівням розвитку творчих можливостей вихованців.
Педагог вносить корективи у свою роботу, вдосконалює існуючі рекомендації,
методики, відповідно до завдань реформування освіти на основі власного
досвіду.
Реалізовуючи даний досвід Семенюк Н. С. орієнтується на принцип
гуманізації навчально-виховного процесу: необхідно, щоб кожна дитина
зростала життєрадісною творчою особистістю, любила свій край, шанувала
близьких, рідну мову, змалечку прилучалася до традицій і звичаїв народу, до
основних морально-етичних цінностей національної і світової культури.

Заняття в студії проводяться з включенням в навчально-виховний процес
різних видів діяльності, що потребує від вихованців практичного мислення,
гнучкості у використанні засобів і ресурсів, часу на самостійну роботу.
Вихованцям надаються можливості для демонстрації своїх творчих здібностей,
вони є активними учасниками міських, районних, обласних, Всеукраїнських
виставок, конкурсів декоративно-ужиткового мистецтва. Досвід є стабільним,
функціонує понад 20 років. Його вивчають керівники шкільних народознавчих
та краєзнавчих гуртків, гуртків декоративно-прикладного напряму, вчителі
трудового навчання, образотворчого мистецтва, класні керівники.
Керівник студії надає велику увагу формуванню в дітей вищих
цінностей буття, передусім добра, істини, краси. Саме такі цінності притаманні
національній культурі українського народу.

Посібник

рекомендований

керівникам

гуртків,

вчителям праці, образотворчого мистецтва, класним
керівникам.
В посібнику зібрано інформацію про домашні
обереги,

їх

символіку, описано технологію

виготовлення оберегів своїми руками.
За

запропонованими

малюнками,

схемами

можна виготовити із доступних матеріалів обреги
для дому, для рідних і близьких вам людей; як
подарунок, як прикрасу вашого житла.

Цей методичний посібник для керівників
гуртків, вчителів праці, образотворчого мистецтва,
класних керівників.
В

роботі

широко

висвітлено

історію

виникнення писанки, її генезис, символіку; звичаї,
обряди пов’язані з виготовленням писанки; способи
їх

виготовлення;

використання

штучних

та

природних барвників; дано зразки писанок своєї
місцевості та різних регіонів України.
В посібнику зібрані вірші, пісні, легенди, казки,
ігри пов’язані з виникненням писанки і святкування Великодня (Пасхи).
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Заходи
Обласна виставка до Дня Незалежності. Майстер-клас
«Виготовлення ляльки-мотанки»
Участь в обласному святі з нагоди Дня працівників освіти.
Районний семінар керівників гуртків декоративно-ужиткового
мистецтва. Майстер клас «Лялька-мотанка «Бажанниця»
Участь у Всеукраїнській виставці-конкурсі «Новорічна
композиція». Робота «Ялинка – оберіг» в номінації «Стилізована
ялинка». Переможці Бродська Дарина, Раїнчук Олександра:
Грамота МОН України, національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді.
Участь вихованців зразкового художнього колективу студія
«Сувенір» в другому етапі обласного конкурсу «Знай і люби
свій край». Переможці: Раїнчук Олександра – І місце, Бондарець
Анна – ІІ місце.
Участь в обласному святі-конкурсі «Подільська писанка».
«Великодня композиція» - І місце,
конкурс «Пасхальне диво» - ІІ місце, командне – ІІ місце,
особисте ІІІ місце (Раїнчук Олександра, Бондарець Анна)
Участь в обласній звітній виставці за 2012-2013 н.р.
Майстер-клас для працівників культурних установ району на
тему: «Технологія виготовлення писанки».
Участь у телепередачі «Ранок на Поділлі». Тема: «Великдень у
моїй родині».
Стаття в газеті «Красилівський вісник» - «Диво-писанка».
Участь у святі для переможців конкурсу дитячої творчості «Моє
майбутнє – з рідною землею». Переможець – Мисько
Валентина, подяка, цінні подарунки.
Районна виставка до 90-річчя утворення Красилівського
району.
Районна виставка до свята обдарованих дітей «Творча
обдарованість».
Обласна виставка до Дня Незалежності України.
Виставка на районній вчительській конференції.
Участь в обласній виставці до Дня сільського господарства.
Участь в районній виставці до Дня Міста.
Участь в обласній виставці до Дня Туризму.
Участь в обласній виставці до Дня працівників освіти.

