Cвято «Гордість та надія гімназії»
У гімназії міжнародних відносин № 323 Дарницького району стало вже традицією шанувати переможців всеукраїнських, міських, районних олімпіад, конкурсу наукових робіт МАН, інших конкурсів та
змагань. Цьогоріч серед переможців – 57 учнів та 10 команд.
Найбільшу кількість призових місць здобули учні: Ірина Гермаківська (11-А), Катерина Тимощук (8-В), Олександр Явтушенко (11А), Ангеліна Паращина (11-А).

Привітати зі святом кращих гімназистів завітали президент Міжнародного фонду сприяння розвитку української національної школи
імені Ярослава Мудрого В. В. Стрілько, доктор педагогічних наук,
професор, завідувач кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін Київського університету імені Бориса Грінченка
С. М. Мартиненко, голова громадської організації «Рада батьків міста
Києва», член колегії Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
Київської міської державної адміністрації, кандидат педагогічних наук Ю. Л. Вітомський, заступник начальника департаменту довузівської підготовки університету економіки та права «Крок» А. О. Власенко, батьківська громадськість на чолі з головою батьківської ради
В. В. Лойко.

На святі вшанували також команди учнів, які посіли призові місця
у всеукраїнських міських змаганнях, а саме: Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник» (59 учнів), танцювальний колектив «Ірис»,
лауреатів міжнародних конкурсів і змагань, Всеукраїнського етапу
математичного конкурсу «Кенгуру» (47 учнів), конкурсу-фестивалю
«Дарниця талантами славиться», фестивалю спорту Дарницького ра-

йону, дизайнерського конкурсу «Україна – 12 місяців», Молодість–
2015.

Учні (36 осіб) гімназії видали колективний збірник творів «Я люблю Батьківщину».
Доброю традицією гімназійної родини стало вшанування найкращих педагогів у номінаціях: «Педагогічна майстерність» – 15 учителів; «Засвітити вогонь» – 19 учителів; «Моє покликання діти» – 9
учителів.
Від гостей звучали слова вдячності переможцям та вчителям за те,
що ті своєю наполегливою працею й досягненнями прославляють країну, своє місто, свій район та рідну гімназію. Було вручено пам’ятні
подарунки.
Від імені всіх призерів до педагогів звернулася до учасників заходу Ірина Гермаківська. «Вчителі привели нас на вершину успіху й запалили бажання ґрунтовно вивчати предмети, працювати на результат. І я, будучи на порозі студентського життя, передаю естафету успіху тим, хто йтиме слідом, виборюючи призові місця, захищаючи
честь гімназії та підтверджуючи високий рівень освіти», – зазначила
одинадцятикласниця.
Директор гімназії А. Г. Жукова, кандидат педагогічних наук, у
своїй промові, зазначила, що сучасний учитель – це людина, яка веде
за собою, яка створює настрій, спонукає до дії, яка поруч з учнями і

водночас трохи попереду, людина, яка вміє вислухати, порадити, не
зупиняється на досягнутому, вчиться у старших і дослухається думок
молоді, розуміє, що гордість учителя в учнях, у зростанні посіяних
ним зерен. Саме більшість таких учителів працюють у гімназії №323.

