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Святкова імпреза, присвячена Дню працівника освіти, відбулася 3 жовтня 2018 року у
Тернопільському драматичному театрі.

За високі досягнення у навчально-виховному процесі, багаторічну сумлінну працю,
особистий вагомий внесок у справу виховання і навчання підростаючого покоління нації
вчителі, викладачі, вихователі Тернопільщини й усі, хто пов’язав своє життя з професією
навчати, отримали цінні подарунки, відзнаки, квіти.

«Завдяки нашим педагогам Тернопільщина – в трійці лідерів у загальноукраїнському
рейтингу за підсумками ЗНО. Ми бачимо якісні результати роботи наших освітян. Тому з
нагоди професійного свята зичу усім педагогам великої мотивації у розбудові нашої
країни та впровадженні сучасних підходів у вихованні та освіті юних українців», –
наголосив, вітаючи присутніх, заступник голови обласної державної адміністрації Юрій
Юрик.

З вітальним словом до педагогів також звернувся заступник голови Тернопільської
обласної ради Любомир Крупа: «Відчуваю величезну гордість бути сьогодні разом з
вами, адже наша педагогічна еліта - це те, чим має пишатися Україна. Світила нашої
педагогічної науки розбудовували і продовжують розбудовувати Європу. Усі ми знайомі з
явищем Болонського процесу, але, на жаль, далеко не всі знаємо, що викладачем
Болонського університету був саме наш земляк Юрій Дрогобич. Тому плекаймо наші
глибокі освітянські традиції, не дозволяймо комусь сказати, що ми меншовартісні, що не
маємо майбутнього. Так, ми маємо над чим працювати. І саме ви, дорогі педагоги, це
робите, саме ви виховуєте молоде покоління, а разом з тим - формуєте цілу націю».

Начальник управління освіти і науки ТОДА Ольга Хома та голова обласної організації
профспілки працівників освіти і науки України
Людмила Мокей
також привітали присутніх у святковій залі освітян.
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Соціальні партнерки вручили спільну грамоту Міністерства освіти і науки України та
галузевої Профспілки колективу державного навчального закладу «Чортківське вище
професійне училище» переможцю Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу з охорони праці (І місце) та
сертифікат на профспілкову премію в розмірі п’ять тисяч гривень.

Після вручення нагород гості урочистого заходу отримали у подарунок від організаторів
повітряні кульки, а дитячий зразковий театр пісні «Мікст» привітав освітян чарівними
танцями й піснями.

Прес-центр обласної організації
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