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Позашкільна робота – освітньо-виховна діяльність позашкільних закладів
для дітей та юнацтва.
Завдання позашкільної роботи полягає в закріпленні, збагаченні та
поглибленні знань, набутих у процесі навчання, застосуванні їх на практиці;
формуванні наукового світогляду; виробленні вмінь і навичок самоосвіти;
формуванні інтересу до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту;
виявленні і розвитку індивідуальних творчих здібностей та нахилів; організації
дозвілля школярів, культурного відпочинку та розумних розваг; поширенні
виховного впливу на учнів у різних напрямах виховання.
Позашкільна

робота

ґрунтуються

на

використанні

загальних

і

специфічних принципів виховання серед яких виокремлюють:
добровільний характер участі. Діти можуть обирати профіль занять
за інтересами. Педагоги

за таких умов повинні ретельно

продумувати зміст занять, використовуючи нові, ще не відомі
учням факти, форми і методи, які б посилювали їх інтерес;
суспільна спрямованість діяльності учнів. Цей принцип вимагає,
щоб зміст роботи гуртків, клубів та інших форм діяльності,
відповідав загальносуспільним потребам, відображав досягнення
сучасної науки, техніки, культури і мистецтва;
розвиток ініціативи і самодіяльності учнів. У позашкільній
діяльності слід враховувати бажання дітей, їх пропозиції, щоб
кожен із них виконував цікаву для себе роботу;
розвиток винахідливості, технічної та художньої творчості. Під час
занять перед учнями слід ставити завдання пошукового характеру
(створення нових приладів, удосконалення наявних). Приділяти
особливу увагу творчому підходу до справи;
використання ігрових форм. Реалізація цього принципу передбачає
використання пізнавальних та комп'ютерних ігор, демонстрування
цікавих дослідів.

Специфічні принципи позашкільної роботи спрямовані на пробудження
ініціативності, творчості учнів, реалізації їх потреб у діяльності.
До списку увійшли переважно статті із періодичних видань 2009-2016 рр.,
наявні у фондах бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка.
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