ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Дана програма створена на основі програм з позашкільної освіти художньо-естетичного
напряму, які рекомендовано Міністерством освіти і науки від 18.07.2007 року, випуск №1,
Київ, «Грамота», 2008р., обговорена та схвалена методичною радою Вінницького міського
палацу дітей та юнацтва ім. Лялі Ратушної ( протокол № 2 від 22.10.2013 року).
Програма гуртка аніматорів є надзвичайно актуальною у системі позашкільної освіти,
оскільки нею передбачено збереження та розвиток кращих традицій ігрової діяльності,
виховання у дітей та молоді культури організації дозвілля. Аніматор - це спеціаліст, діяльність
якого спрямована на стимулювання та організацію соціокультурної активності дітей та молоді
у сфері вільного часу. Вихованці гуртка під час занять отримують необхідні знання з методики
організації ігрової діяльності, розвивають акторські здібності та вміння, а також навички
вільного спілкування з аудиторією.
Мета програми: формування у гуртківців знань, умінь і навичок організації та проведення
основних форм масових заходів, залучення дітей та молоді до активного і змістовного
проведення дозвілля в позаурочний час.
Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:
Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з структурою та класифікацією ігор, різними
формами проведення масових заходів;
Практичної, що сприяє оволодінню основними ігровими технологіями, проведенню ігрових
програм та ігрових майданчиків;
Творчої, що забезпечує вирішення творчих завдань, формування акторських здібностей,
розвиток уваги, уяви та фантазії, потреби особистості у творчій самореалізації.
Соціальної,що передбачає формування громадянської свідомості, національної гідності через
залучення до участі в масових заходах патріотичного та народознавчого характеру; навиків
толерантної взаємодії в колективі та соціалізації через ігрову діяльність.
Програма розрахована на дітей віком від 8 до 17 років. Програма передбачає один рівень
навчання – основний. Термін навчання – два роки. Прийом у гурток відбувається на конкурсній
основі і за результатами відбору діти зараховуються до групи 1 року навчання основного рівня.
Заняття проходять 2 рази на тиждень по 3 години. Наповнюваність груп – 15 чоловік.
Програма першого року навчання основного рівня передбачає ознайомлення з історією
розвитку аніматорства, з основами сценічного мистецтва та акторської майстерності, з видами
ігор та їх класифікацією. Вихованці першого року навчання залучаються до участі у проведенні
пізнавальних, ігрових та конкурсних програм.
Програма другого року навчання основного рівня спрямована на ознайомлення з
основними формами проведення пізнавально – розважальних масових заходів, методикою
організації гри, мистецтвом володіння аудиторією та методикою написання сценарію.
Вихованці другого року навчання мають проводити пізнавально-розважальні масові заходи,
ігрові майданчики та володіти методикою проведення різних видів ігор.
Навчальний матеріал програми адаптований до занять з дітьми різної вікової категорії.
Навчальна програма гуртка передбачає застосування теоретичних і практичних занять,
групову та індивідуальну роботу, аналіз і обговорення масових заходів, творчі заліки перед
батьками.

2

