Освітяни області обговорили
складові
успіху
освіти
Херсонщини
Вчителі, викладачі, директори закладів освіти, керівники
структурних підрозділів, що опікуються питаннями освіти ТГ
зібралися сьогодні на обласній конференції педагогічних
працівників «Освіта Херсонщини – 30: складові успішності –
безбар’єрність і якість».
До участі у заході долучилися заступник голови обласної ради
Геннадій Лагута, перший заступник голови облдержадміністрації
Андрій Шибаєв та народний депутат України Павло Павліш.
«Ми маємо допомагати молоді самореалізовуватись, аби вона
залишалась тут, на Херсонщині, й розвивала нашу область. Діти
та ті знання, які вони отримують у школах для нас на першому

місці. Ми повинні орієнтуватися на те, що отримає дитина в
закладі освіти: наскільки він оснащений усім необхідним
обладнанням, їх знання, уміння й навички після закінчення
школи, рівень результатів ЗНО, подальша самореалізація учнів
та нарешті вступ до вишу», – відзначив у вітальному слові
Геннадій Лагута.
Протягом конференції учасники розглядали ряд актуальних
питань, які мають покращити якість освітнього процесу.
Зокрема, ректор Херсонського державного університету, голова
профільної комісії обласної ради Олександр Співаковський
звернув увагу на розвиток людського капіталу – мету освітньої
діяльності та запоруку розвитку економіки Херсонщини.
Він розповів, що наразі зменшується кількість вступників на
вчительські спеціальності, адже, немає вчителя – немає якісної
освіти.
«Ви є агентами впливу! Розповідайте дітям у класі про професію
вчителя та мотивуйте їх. Тоді вони повернуться до вас у
школу!», –звернувся пан Олександр до освітян.
Павло Павліш у свою чергу розповів про впровадження проєкту
«Острівець безпеки», який покликаний створити мережу
безпекових зон (пунктів допомоги – «острівців безпеки»), куди
б діти та підлітки могли звернутись за допомогою в разі
настання ситуації, що загрожує їх життю або безпеці.
«Безпека наших наймолодших жителів – те, що нас турбує. Часом
діти соромляться попросити допомоги, але вони повинні знати,
що є місце, куди можна звернутися», – підкреслив народний
депутат.
Тож, у ході заходу освітяни області поділилися власним
досвідом складових якісної освіти та особливостями освітнього
процесу в їх закладах.
Разом з тим, насамкінець, визначили завдання на 2021-2022

навчальний рік «Освіта Херсонщини – 2022: вектори успіху».

