
СУЧАСНА ОСВІТА СЛАВУТИЧА - 2005
Урочисте відкриття вистав

ки “Освіта Славутича-2005” 
відбулося 12 квітня в паркетній 
залі Палацу дитячої та юнаць
кої творчості. Вже шостий рік 
поспіль виставка збирає осві
тян усіх навчальних закладів.

Кожен громадянин протягом 
свого життя має до освіти без
посереднє відношення. Спочат- 
ку вихованець ДНЗ, потім — 
учень, пізніше — студент, у по
дальшому, можливо, аспірант 
вищого навчального закладу... А 
далі життя набирає нових 
обертів: наші вихованці стають 
учителями своїх власних дітей. 
До того ж, вагома частина насе
лення — ті, хто за фахом своєї 
роботи с іє розумне, добре, 
вічне” . Саме педагогам завдя
чуємо поступом у житті.

Лише раз на рік усі на
вчальні заклади представляють 
колегам-освітянам свої найк
ращі надбання.

О рганізатори виставки -, 
міський відділ освіти, методич
ний центр —- ставили за мету 
презентувати кращий педагогі
чний досвід, пропагувати над
бання та поширювати інно
ваційні методики Педагогічних 
колективів міста, долучитися до 
сучасних ідей педагогічної на
уки та практики. 

До слова запросили заступ
ника, міського голови, завідуючо
го відділом освіти Олександра 
Линкевича, який привітав учас
ників виставки.

Освітяни нашого міста пра
цюють заради дітей. Найменші 
славутченята, вихованці ДНЗ №1 
“Калинка", прийшли привітати 
відвідувачів виставки. Маленькі 
артисти прочитали вірш-подяку 
та заспівали пісню для присутніх 
у залі.

На виставці презентували 
свою діяльність 18 навчальних 
закладів різних форм власності, 
серед яких дошкільні навчальні 
заклади, загальноосвітні школи, 
ліцей, центр професійного роз
витку, палац дитячої та юнацької 
творчості, навчальний центр 
“Перспектива”, навчальний центр 
“Лінгва,” центр реабілітації дітей- 
інвалідів, Славутицький навчаль
ний центр вищої освіти та науки. 
Із них три заклади подали мате
ріали вперше. Також уперше 
нашу виставку відвідала столич
на гостя — пані Людмила Ніко- 
лаєнко — представник видавниц
тва “Шкільний світ’ .

На виставці представлено 
227 матеріалів.

Кожен представник навчаль
ного закладу коротко розповів 
про надані ним матеріали.

 Педагогічна наука не стоїть 
на місці, і обмін інформацією 
цьому тільки сприятиме. Спод
іваємося, що кожен, хто 
відвідає виставку, зможе вибра
ти інформаційний простір за 
інтересами. 

Щирі слова подяки вислов
люємо тим, хто доклав зусил
ля для того, аби цьогорічне 
відкриття відбулося. Насампе-  

ред — працівникам Палацу д и -  
тячої та юнацької творчості, 
працівникам бібліотечно- 
інф ормаційного центру для 
дітей та юнацтва, педагогам 
дошкільних навчальних зак
ладів, які допомагали оформ
лювати виставку, і тим, хто до-  
лучився до представлення та  
пропагування виставкових ма-  
теріалів.

Цьогорічна виставка буде 
функціонувати з 12 по 26 квітня 
в кабінеті № 300 (3 поверх) 
ПДЮТ, з 9. 00 до 17. 00, з пере
рвою на обід з 13. 00 до 14. 00.

Шановні педагоги та всі ба
жаючі! Ми запрошуємо вас ог
лянути виставкові Матеріали су
часної освіти в Славутичі.

Матеріал підготувала 
методист з дошкільної освіти 

Славутицького міського 
відділу освіти 

Ірина ТЕРЕЩЕНКО


