Лейтмотивом сьогоднішньої зустрічі є те, що студенти й куратори налаштовані оптимістично і на навчання,
і на перемогу рідної України над ворогом.
8 червня відбулося засідання методичного об’єднання кураторів академічних груп за
участю дирекції коледжу, представників студентського самоврядування.
Серед питань, що розглядалися:
1. Інститут кураторства навчального закладу в умовах воєнного стану.
2. Підсумки виховної роботи коледжу за
2021-2022н.р. Оформлення ділової
документації куратора.
3. Рейтинг академічних груп: основні положення, пріорітети, критерії.
4. Організація та проведення
випуску -2022.
5. Різне.
Директор коледжу Мирослава
Івасик
вітаючи
присутніх
подякувала за роботу у 2021-2022н.р. та наголосила: «особисто висловлюю щиру вдячність
кураторам академічних груп за професійність і відданість справі, за створення унікальної
атмосфери взаємодії, довіри між студентами і викладачами».
Сьогодні особливо гостро стоїть проблема навчання і виховання майбутніх
спеціалістів, які б мали високий рівень професіоналізму, національної свідомості, творчої
активності. Однією з прогресивних складових у цьому питанні виступає інститут кураторства.
«У надскладних умовах воєнного стану в організації освітнього процесу пріоритетом стало
забезпечення максимально можливої безпеки для кожного здобувача освіти. Організація
освітнього процесу в умовах воєнного стану поставила перед нами задачу іншого змісту, а
саме: в пошукові підходів до проведення виховної роботи. Основним цільовим напрямом якої
стало забезпечення безпекової складової здоров'я особистості, забезпечення її фізичного,
психічного, соціального і духовного благополуччя» зазначила голова МО Валентина
Шинкаренко.
Виходячи з цього основними напрямками та завданнями виховної роботи куратора у ІІ
семестрі стало: 1. Надання здобувачам освіти базових знань з основ безпеки та формування поведінки правильних безпекових дій в умовах воєнного
стану, навчити правилам збереження здоров’я, життя свого, оточуючих в разі бойових дій; 2. Надання психологічної пітримки, забезпечення
психолого-педагогічного супроводу емоційно-вразливих категорій осіб; 3. Формування рис і якостей «українця-переможця» у війні російської
федерації проти України: - моральна стійкість, витримка, сила волі і твердість духу; - протидія ворожій пропаганді, віра в перемогу, підтримання
власного емоційного ресурсу; - здатність та вміння протистояти негативним емоціям, стресу, тривозі, почуттю небезпеки; - співчуття.
В ході засідання підведено підсумки роботи за 2021-2022навчальний рік та визначено пріорітети подальшої діяльності інституту кураторства.

