Укладач програми : Шевчук Л.М. – керівник гуртка «Дизайн - мода»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Дана програма створена на основі програми гуртка моделювання та
конструювання одягу художньо-естетичного напряму позашкільної освіти,
рекомендованої Міністерством освіти і науки України від 18.07.2007р.,
випуск № 2, Київ, «Грамота», 2009р. та програми «Дизайн одягу», схваленою
Комісією з проблем виховання учнівської та студентської молоді Науково
методичної ради з питань освіти МОН України (протокол № 5 від
23.12.2010), обговорена та схвалена методичною радою Вінницького
міського палацу дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної (протокол № 2 від
22.10.2013р.)
Програма гуртка є надзвичайно актуальною в системі позашкільної
освіти, адже кожна дівчинка, як майбутня жінка, хоче бути одягненою
відповідно до сучасної моди і разом із тим – підкреслити свою
індивідуальність. Особливо, якщо вона вміє виготовляти одяг власними
руками, може проявити свою творчість і фантазію. Усім дівчатам, які
прагнуть здобути основні знання та практичні навички швейного
виробництва, у цьому допоможе пропонована програма.
Мета навчальної програми – стимулювати розвиток інтересів і талантів
дітей, сприяти їх професійному самовизначенню і соціально – психологічній
адаптації, естетичному та інтелектуальному розвитку.
Основні завдання програми полягають у формуванні таких
компетентностей :
- пізнавальної – ознайомлення з основними поняттями, знаннями зі
швейної справи;
- практичної – формування практичних умінь та навичок професійної
діяльності : конструювати, моделювати та виготовляти вироби за
власними ескізами, тобто розвивати вміння, застосовувати отриманні
знання на практиці;
- творчої – набуття досвіду власної творчої діяльності, розвиток уяви та
фантазії, формування потреби у творчій самореалізації та
професійному самовизначенні, вміння гарно одягатись;
- соціальної – розвиток культури праці, позитивних якостей особистості:
працелюбства, самостійності, наполегливості, старанності у роботі.

Програма розрахована на дітей віком від 12 до 17 років. Передбачає
основний рівень (перший та другий роки навчання) і вищий . На освоєння
програми у перший рік відводиться 144 год., заняття проводяться 2 рази на
тиждень по 2 години. На другий рік навчання – 216год., заняття проводяться
2 рази на тиждень по 3 години. Вищий рівень передбачає 216год. (2 рази на
тиждень по 3 години). Кількість дітей в групах основного рівня - 12 чол. , в
групі вищого рівня - 10 дітей.
Навчання в групах основного рівня передбачають вивчення
основних принципів технічного моделювання та конструювання одягу,
ознайомлення з історією виникнення та класифікацією одягу. Під час
практичних занять дівчата набувають умінь та навичок по виготовленню
поясних та плечових виробів.
Навчання відбувається за принципом поступового ускладнення
навчального матеріалу, який передбачає збільшення кількості годин.
Навчання в групах вищого рівня передбачають ознайомлення вихованок
з особливостями та стилями роботи відомих дизайнерів. Під час практичних
занять дівчата набувають навичок виготовлення аксесуарів, сувенірів, а
найбільш здібні та обдаровані вихованки реалізують свої творчі фантазії,
створюючи авторські колекції за власними ескізами.
Заняття проходять в кабінеті, обладнаному швейними машинами,
прасувальними та розкрійними столами, манекенами, дзеркалами,
необхідними інструментами, зразками, наочним та роздатковим матеріалом.
Навчальна програма гуртка передбачає застосування теоретичних і
практичних занять, групову та індивідуальну роботу, участь у виставках,
конкурсах, презентаціях авторських колекцій, творчий звіт перед батьками.

