ХАРАКТЕРИСТИКА
професійної діяльності керівника гуртка Центру дитячої та юнацької творчості
РИЖКОВОЇ ОЛЬГИ ЛЕОНІДІВНИ, 2000 року народження
Рижкова Ольга Леонідівна має середню освіту, є студенткою 4-го курсу
Національного університету харчових технологій, спеціальність «Менеджмент». Має
посвідчення організатора спортивного туризму.
З 2018 року працює у Центрі дитячої та юнацької творчості Дарницького району
керівником гуртка «Юні туристи-краєзнавці». Стаж безперервної педагогічної роботи – 2
роки.
Заняття гуртка «Юні туристи-краєзнавці» спрямовані на всебічний розвиток
дитини, пізнання рідного краю, історико-культурного надбання України та світу,
формування туристсько-краєзнавчих знань, умінь та навичок. Основні завдання програми
полягають у формуванні ключових компетентностей особистості: пізнавальна, практична,
творча та соціальна. Заняття гуртка проходять із використанням сучасних розробок,
актуальної та адаптованої для легкого сприйняття інформації, засобів мультимедіа, а
також нестандартних методів і методів, таких як: квести, ігри, творчі завдання та
інсценування. Керівник гуртка організовує екскурсії до тематичних музеїв та відвідування
виставок, що сприяє зацікавленості учнів. Гуртківці беруть участь у туристськокраєзнавчих змаганнях різного рівня, краєзнавчих акція та квестах, краєзнавчопатріотичних фестивалях, акціях, вікторинах тощо.
Рижкова Ольга має великий досвід краєзнавчої діяльності ще до початку
педагогічної діяльності, адже сама близько 7 років була гуртківцем краєзнавчого гуртка та
активно брала участь у заходах та змаганнях. Своє захоплення туризмом перетворила у
роботу, в якій продовжує розвиватися та прищеплює любов до краєзнавства молодшим
поколінням. Бере участь у семінарах та практикумах, активно підвищує кваліфікацію.
Допомагає в організації та проведенні заходів різного рівня, у їх суддівстві. Активно бере
участь у змаганнях у віковій категорії педагогів, для розвитку та підтримання на
належному рівні навичок та знань. Також розвиває навички комунікацій та лідерства
завдяки участі у інших проектах. Рижкову Ольгу можна охарактеризувати як
відповідального та старанного керівника, з активною позицією, що продовжує
розвиватися та подає гідний приклад гуртківцям. Працівник зацікавлена у процесі та
результатах роботи.
Має власні досягнення і нагороди, а також високі результати участі у заходах
вихованців гуртка.
Із гуртківцями має дружні стосунки і є них наставником. Користується повагою
серед батьків та колег.
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