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Календарно – тематичне планування гуртка
складене згідно навчальних програм позашкільної
освіти 2007 року видавництва. Гурток передбачає
навчання дітей в групах початкового та основного
рівнів протягом 3 років.
Метою гуртка є формування компетентностей
особистості у процесі до початкового технічного
моделювання.
Основні завдання полягають у формуванні в учнів
компетентностей:

 пізнавальної : засвоєння початкових технічних і
технологічних знань, елементарних уявлень і
понять, ознайомлення зі світом техніки,
найпростішими
технологічними
процесами,
елементарною
електротехнікою,
графічною
грамотністю,
технічним
моделюванням,
конструюванням і дизайном;

 практичної: формування графічної грамотності,
вмінь і навичок роботи з різноманітними
матеріалами та інструментами, виготовлення
іграшок, моделей машин і механізмів, вміння
застосовувати отримані знання на практиці;
 творчої: набуття досвіту власної творчої
діяльності;
розвиток
конструкторських
здібностей, просторового й логічного мислення,
уяви, фантазії, здатності проявляти творчу
ініціативу,
вирішувати
творчі
завдання,
формування стійкого інтересу до технічної
творчості, потреби у творчій самореалізації та
духовному самовдосконаленні;

 соціальної: виховання поваги до праці та людей
праці, дбайливого ставлення до навколишнього
середовища, культури праці, формування
позитивних якостей емоційно-вольової сфери
(самостійність, наполегливість, працелюбство та
інші), доброзичливості й товариськості, уміння
працювати в колективі.

Заняття гуртка спрямовані на формування в учнів
системного мислення, вміння бачити зв’язок технічної
творчості з предметами шкільного курсу. У змісті
програми враховані вимоги Державного стандарту
початкової загальної освіти в галузях „Математика”,
„Технології”, „Мистецтво”, „Людина і світ”. Програма
включає елементарні відомості з математики,
природознавства, фізики, розкриваються питання
історії, мистецтва та суспільства.

Важлива роль надається графічній підготовці,
формуванню мовної культури учнів, засвоєнню
технічної термінології, проведенню дослідів і
вирішенню творчих завдань.
Кожне заняття включає теоретичний матеріал і
практичну роботу.
Програма передбачає варіативність технологій,
методів, форм навчання. У процесі організації
навчально-виховного циклу
застосовується як
традиційні технології навчання та виховання, так й
елементи інноваційних технологій (формування
творчої особистості, колективного творчого виховання
та інші).

На заняттях гуртка використовуються різноманітні
методи навчання, а саме: пояснювально-ілюстративні
(розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація, досліди та
інші), репродуктивні (відтворювальні) та проблемнопошукові
(проблемне
викладення
матеріалу,
дослідницькі, частково-пошукові) тощо. Перевага
надається інтерактивним й ігровим методам. Під час
заняття використовуються дидактичні ігри: настільнодруковані, словесні, ігри-подорожі, сюжетно-рольові
ігри, ігри-змагання та інші.
Застосовуються різноманітні засоби навчання:
наочні посібники, роздатковий матеріал, технологічні
картки, технічні засоби навчання.

Поряд з груповими, колективними формами роботи
проводиться індивідуальна робота з учнями, в тому
числі при підготовці до змагань, виставок, конкурсів та
інших масових заходів. Створюються умови для
диференціації та індивідуалізації навчання відповідно
до
творчих
здібностей,
обдарованості,
віку,
психофізичних
особливостей,
стану
здоров’я
вихованців.

Перевірка знань й умінь учнів здійснюється під час
виконання ними практичних робіт, а також у формі
проведення вікторин, конкурсів, змагань і підсумкових
виставок.
Початкове технічне моделювання – це перші кроки
дитини до пізнавальння і розуміння світу техніки,
спроби її власної творчої діяльності, процес
опанування певної системи початкових технічних і
технологічних знань, вмінь і навичок.
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