
РАДЯТЬСЯ ПЕДАГОГИ
29 серпня в Славутичі відбулася традиційна серпнева конференція працівників освіти міста

за участю міського голови Володимира Удовиченка
 Учите л і, вихователі шкіл, 

дошкільних навчальних закладів, 
педагоги та керівники гуртків, 
секцій позашкільних установ ос
віти м іста, викладачі Славутиць- 
кого навчального центру зібра
лися в актовій залі Палацу дитя
чої т а  юнацької творчості щоб об
говорити актуальні проблем: 
прийдешнього року. Завдяки їх 
праці наші діти отримують ті знан
ня, які допомагаю ть ім обрати 
життєвій шлях.
 Про підсумки роботи закладів 

освіти міста У 2004/2005 навчаль
ному році та актуальні проблеми 
забезпечення якості навчально- 
виховного процесу в Новому на
вчальному році доповів заступник

вутицький відділ освіти, міський 
методичний центр підготували 
інформаційно-методичний вісник- 
д е  зібраний багатий матеріал про 
результати педагогічної діяльності 
в  МІСТІ.

На думку освітян, проведення 
реформ, підтримка школи дав 
підстави стверджувати, що новий 
навчальний рік буде успішним, на
сиченим, позначений черговім  
підкоренням наукових, освітніх вер
шин і принесе людям, які  присвяти
ли свою працю і поривання души не
легкій освітянській справі, відчут
тя справжньої самореалізації.

Людмила ЛЮБИВА, 
завідуюча Центром 

;інформації

міського голови, завідуючий відділом 
освіти О лександр Линкевич (Текст 
доповіді читайте на cтop. 4). У співдо
повідях спеціалістів міського відділу 
освіти Ольги Васянович, Алли Ігна- 
тової та Олени Клименко були висв
ітлені проблемні питання дошкілля, 
діяльності класних керівників, охоро- 
н и  дитинства.

Багато змістовних виступів про
звучало цього дня з трибуни конфе
ренції. Своїми думками про пріори
тетні напрямки в освітянській га
лузі поділилися завідуюча ДНЗ №5 
Т етяна Кириленко, директор місько
го інформаційно-технологічного цен
тру Лариса Салій, директор ПДЮТ 
Ніна Єрьоміиа, голова профспілки 
працівників освітні науки Анатолій

Савченко.
Дипломами переможців педагог

ічної виставки «Освіта Славутича- 
2005» була відзначена низка педа
гогів міста.

Напередодні зібрання пройшли 
секційні засідання з використанням 
інтерактивних м етод и к. Їх учасни
ки ознайомилися з  нормативно- 
правовою документацією, методич
ними рекомендаціями щодо вивчен
ня окремих предметів, новими на
вчальними посібниками передово
го педагогічного досвіду. В прий
нятій резолю ції серпневої конфе
ренції визначені основні завдання 
освітян міста в новому навчаль
ному році.

До цього серпневого дня сла-


