Педагогічний досвід роботи.
Дзембас Олександр Васильович,
1960 рік народження.
Методист та керівник гуртків «юних археологів» Закарпатського Центру
туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді.
Педагогічний стаж 33 роки.
Тема досвіду: Робота гуртка юних археологів та «Школи юного археолога»
Закарпатського центру туризму.
Актуальність досвіду:
1. Формування громадської позиції у учнівської молоді ;
2. Реальна та дієва участь учнів у дослідженні та збереженні памяток історії та
культури з колосальним економічним та громадським ефектом ( об’єкти –
Невицький, Чинадієвський та Ужгородський замки) ;
3. Набуття учнями додаткових знань з історії рідного краю (участь у роботі
МАН за археологічним напрямком..
Обгрунтування актуальності досвіду:
1. Завдяки
організаційним зусиллям (поєднанню роботи «Школи юного
археолога» Закарпатського центру туризму з проведенням Всеукраїнської
«Школи юного археолога», та міжнародного волонтерського руху на базі
археологічної експедиції в Невицькому замку, вдалось виконати робіт на суму
понад 4 млн. грн., що надало можливість області отримати грант на виведення
памятки з аварійного стану).
2. У роботі в археологічній експедиції в Невицькому, Чинадієвському та
Ужгородському замках (керівник Дзембас О.В.) за весь час прийняло участь
біля 5 тис. чол. з різних куточків України та 33 країн світу ( саме це стало
яскравою ілюстрацією для вихованіців цілісності і соборності України та її
европейського майбутнього, та необхідністю збереження історико-культурної
спадщини). Тобто в експедиції органічно було поєднано громадське та
патріотичне виховання учнівської молоді (див. додаток авторська стаття )
3. Біля 50 вихованців прийняло участь у конкурсах по написанню робіт МАН (за
напрямком археологія), де отримали призові місця різних рівнів (міського,
обласного, всеукраїнського).
4. Робота експедиції широко висвітлювалась у різноманітних публікаціях,
телебаченням (див. додаток « Публікації що відображені в Інтернеті»).
5. За наслідками роботи експедиції Дзембасом О. В. було опубліковано науковопопулярну монографію «Невицький замок. Екскурс у Середньовіччя». Наклад
майже миттєво розійшовся. Зараз автор працює над другим і більш
ґрунтовним виданням.

Інноваційні підходи (дивись відкрите заняття в Невицькому замку, зняте телеканалом
«Тиса»):
1. Заняття, що проводяться по авторській програмі складаються з двох блоків
(теоретичний та практичний курси, з обов’язковою участю гуртківців у роботі в
археологічній експедиції, або волонтерському таборі у канікулярний час).
2. При проведенні занять з теоретичного курсу (екскурсії, лекції) широко
використовуються відкриті заняття через оголошення в Інтернеті. Участь можуть
взяти батьки вихованців та всі бажаючи. Також, для лекцій, за можливістю,
запрошуються провідні науковці з Ужгородського, Львівського та Київського
національних університетів, зокрема з циклами відкритих лекцій у звітній період
виступили кандидат історичних наук, автор шкільного підручника Бандровський О.В.
(Львівський національний університет), доктор історичних наук Козакевіч Г. М.
(Київський національний університет), кандидати історичних наук Прохненко І.А.
(колишній вихованець гуртка археологічного краєзнавства) та
Мойжес В.В.
(Ужгородський національний університет).
3. Практичні заняття як правило прив’язанні до роботи на конкретній пам’ятці,
або з обробкою ново відкритого археологічного матеріалу.

