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Міська цільова Програма
роботи з обдарованою молоддю
на 2012 рік
Ця Програма розроблена з метою створення в місті сприятливих умов
для розвитку творчого потенціалу нації, пошуку та підтримки, стимулювання
інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, самореалізації
особистості та її постійного духовного самовдосконалення в сучасному
суспільстві.
2. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є виховання громадянина в дусі патріотизму та
демократичних цінностей, створення умов для надання системної підтримки
обдарованій молоді, її творчого, інтелектуального, духовного і фізичного
розвитку.
Основними завданнями Програми є:
підвищення рівня науково-методичного забезпечення роботи з
обдарованою молоддю;
визначення основних напрямів роботи з обдарованою молоддю,
впровадження інноваційних методів роботи;
виявлення, навчання і виховання обдарованої молоді;
підвищення соціального статусу обдарованої молоді та її наставників;
забезпечення скоординованої діяльності місцевих і центральних
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, навчальних
закладів і громадських організацій із розвитку обдарованої молоді;
поглиблення міжнародного співробітництва з питань сучасних
педагогічних технологій виявлення, навчання і виховання обдарованої
молоді.
3. Шляхи і способи розв'язання проблеми:
Виконання Програми здійснюється на міському рівні.
Міська Програма передбачає:
поповнення міського банку даних про обдаровану молодь;
збільшення кількості навчальних закладів з поглибленим та
профільним вивченням окремих предметів;
випробування і запровадження сучасних методик виявлення, навчання
та виховання обдарованої молоді та надання їй соціально-педагогічної
підтримки;

забезпечення ефективної діяльності загальноосвітніх і позашкільних
навчальних закладів з метою створення умов для розвитку особистості та
вироблення самобутніх професійних якостей;
проведення підготовки (перепідготовки) і підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів, які працюють з обдарованою молоддю;
активне залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької,
експериментальної, творчої діяльності в гуртках, філіях Малої академії наук
учнівської молоді тощо;
популяризація здобутків обдарованої молоді, кращого педагогічного
досвіду роботи з нею;
розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді та її
наставників.
4. Очікувані результати реалізації Програми
Виконання Програми дасть змогу:
сформувати систему виявлення і відбору обдарованої молоді та
надання їй соціально-педагогічної підтримки;
виробити критерії оцінки ефективності роботи з обдарованою
молоддю та методичні рекомендації щодо її розвитку;
консолідувати зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, навчальних закладів, установ та організацій у
роботі з обдарованою молоддю;
підвищити рівень професійної компетентності педагогічних
працівників у визначенні методів, форм, засобів та технологій навчання і
виховання обдарованої молоді;
розробити дієвий механізм оцінки результатів і стимулювання
обдарованої молоді, педагогічних і науково-педагогічних працівників, які
проводять роботу з нею.
5. Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок:
коштів державного бюджету в межах бюджетних призначень,
передбачених центральними органами виконавчої влади на відповідні роки;
коштів місцевого бюджету;
інших, передбачених законом, джерел.
6. Шляхи реалізації Програми
Безпосередня організація і контроль за виконанням Програми
покладаються на управління освіти, релігій та у справах національностей, яке
щороку в грудні звітує про стан виконання Програми обласному управлінню
освіти і науки.
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