
Тв
ор

че
 

о
б

'є
д

н
ан

н
я

 
«с 

С
О

Б
О

Р
»

*  Г Р О М А Д Я Н С Ь К И Й  Г А Р Т  *

Щоб вигравати війни 
і в ід кр и вати ... себе

За вікном весна, а я під враженням від не
забутньої та надзвичайно ресурсної поїздки в 
Карпати, що відбувалась в рамках проекту 
"Розвиток громадянської свідомості май
бутніх вчителів початкової школи у процесі 
професійного самовдосконалення".

Майбутні вчителі початкової 
школи та практичні психологи, 
лауреати Всеукраїнського кон
курсу есе з теми "Війни вигра
ють нб генерали. Віййи вигра
ють шкільні вчителі" мали змо
гу поглибити власні знання та 
обмінятись досвідом з колега-

Шернборнів, гліциринове дже
рело, Кирило-Мефодіївський 
жіночий монастир, замок Па- 
ланок в м. Мукачеве, а також 
здійснили прогулянку в гори. І 
це ще не все! Ми мали змогу 
створити соціальну рекламу, 
яка б виражала громадянську
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пам'яті, бо такі яскраві момен
ти, які ми прожили за тиждень, 
забути просто неможливо!

Наше знайомство розпоча
лося цікавим квестом, за до
помогою якого ми вивчали 
місцевість. А щоб учасникам 
не було холодно шукати ключ 
до школи, тренери потурбува
лися завчасно і кожен отримав 
яскравий теплий шарф, який 
зігріватиме ще не в один хо
лодний день і за це їм велике 
спасибі! Також, кожному з нас 
була вручена сумка з логоти
пом школи, де ми могли знай
ти всі необхідні матеріали для 
навчання, бо графік у нас був 
дійсно напружений. Проте, 
нас це зовсім не засмучувало, 
адже кожного ранку прокинув
шись в номері ми з ентузіаз
мом чекали початку нового 
дня в школі, бо цікаві лекції Ко- 
лесник Л.В. та Шапошнікової 
А.С:, які ми прослухали там, 
значно доповнили наш багаж 
знань. А тренінг з професійно
го самовдосконалення За- 
творнюк О.М. взагалі допоміг 
багатьом учасникам у 
вирішенні особистих питань, 
які вже давно хвилювали, та 
був стимулом до професійно
го зростання.

За час навчання в школі ми 
відвідали багато красивих та 
цікавих місць, зокрема замок

виховувати н в молодому по
колінні; що ніякі війни та пере
шкоди нас вже не змінять, бо я 
не одна, а разом ми СИЛА!

І дивлячись на полум'я 
свічки, яка була в руках кожно
го з нас розуміла, що це не 
просто оберіг чи пам'ять, яка 
зігріє, коли буде "холодно 
душі", а відтепер —  це вогонь 
мого серця, що погасити змо
же лише Бог!

Ось таким і був "фініш" шко
ли "Громадянські студи” , але ж 
ми знаємо, що "кожен фініш —  
це по суті старт"!..

Тому висловлюю щиру по
дяку викладачам НПУ ім. 
М.П.Драгоманова: Колесник 
Л.В., Шапошніковій А.С. та За- 
творнюк О.М. не лише за 
безцінний досвід та ней
мовірні емоції, а й за "вогонь" 
в серці, "крила" за спиною, 
"блиск" в очах та нову себе, 
без яких цього б не сталося і 
сподіваюся на майбутню 
співпрацю з усіма учасниками 
школи "Громадянські студії"!
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