Укладач
сувенір»

програми :

Шевчук Л.М. – керівник гуртка «Текстильний

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Дана програма створена на основі програми гуртка іграшки художньо –
естетичного напряму позашкільної освіти, рекомендованої Міністерством
освіти і науки України від 18.07.2007р., випуск № 2 Київ, «Грамота», 2009р.
та програми гуртка виготовлення сувенірів, яка рекомендована
Міністерством освіти і науки України від 18.07.2007р., випуск № 1 Київ,
«Грамота», 2007р., 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, оскільки нею передбачено шиття з клаптиків, а це – мистецтво, яке
має багатовікову історію і багате традиціями. Корисно знати, що саме
текстильні іграшки, сувеніри, виконані у техніці клаптикового шиття, зараз в
моді. Виготовляючи текстильні сувеніри вихованці гуртка під час занять
отримують необхідні знання та навички роботи зі швейною машиною та
текстилем.
Метою навчальної програми є створення умов для творчого розвитку
дітей засобами текстильного рукоділля.
Основні завдання навчальної програми полягають у формуванні таких
компетентностей:
- пізнавальної – ознайомлення з основними видами текстильного
рукоділля, історією та традиціями;
- практичної – формування вмінь і навичок роботи на швейному
обладнанні, опанувати техніки «печворк» та «квілтинг» (клаптикове
шиття), прийомів та методів виготовлення декоративних подушок,
іграшок, ляльок, сувенірів та ін..;
- творчої – задоволення потреб особистості в творчій самореалізації,
розвиток творчих інтересів, фантазії, художнього смаку;
- соціальної – виховання дбайливого ставлення до звичаїв та традицій
українського народу, розвиток позитивних якостей особистості
(працелюбність, наполегливість, відповідальність за результат власної
роботи)
Програма розрахована на дітей 8-12 років, передбачає один рік
навчання– початковий. Кількість дітей в групі – 12 чол.

Заняття проходять 2 рази на тиждень по 2 години
в кабінеті,
обладнаному швейними машинками, прасувальними дошками, необхідними
інструментами, зразками, наочним та роздатковим матеріалом.
Навчальна програма передбачає застосування теоретичних та практичних
занять. Під час занять використовуються різноманітні методи навчання:
словесні (лекції, бесіди, пояснення), наочні (демонстрація ілюстрацій, схем,
креслень, зразків виробів, екскурсії на виставку), практичні (самостійна розробка
ескізів, виготовлення виробів). На заняттях основний час надається практичній
роботі. Вагоме місце у навчальному процесі гуртка займають ігри, конкурси і
вікторини, як методи стимулювання.

