30 Грудня 2020р.

30 Грудня 2020р.

Філософія карантинно-навчальних буднів

Навчальний рік 2020 був різноманітним та мінливим за особливостями свого протікання, а
саме був очним, дистанційним, змішаним. Ще однією характеристикою
начально-освітнього процесу сьогодення є раптова здатність до змін.

Відчули це усі викладачі і студенти Рівненського коледжу економіки та бізнесу:
першовереснева радість зустрічі одне з одним в певний час змінювалася порожніми
коридорами та аудиторіями, та потребою спілкуватися, та здобувати нові знання через
екрани моніторів, то раптово навчальний заклад знову наповнювався такою потрібною
студентською метушнею.

Карантин випробовував кожного учасника навчально-освітнього процесу: хвилювала
відсутність особистого контакту (було у кожного!), дратувала невизначеність ситуації (бу
демо відвертими!)
, підводила техніка (
куди ж без неї!)
. Були свої переваги і недоліки, труднощі і полегшення .... Але було колективне
викладацько-студентське розуміння, що це НЕОБХІДНА МІРА щодо збереження
здоров’я кожного, колективне розуміння, що так треба, цього не оминути.
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Епідеміологічна ситуація у країні змушує жити за власними правилами. Беручи до уваги
виконання наказів, рекомендацій влади та медиків щодо гігієни, ізоляції, дистанціювання
педагогічний колектив РКЕБ взяв курс на створення максимально сприятливих та
комфортних умов для перебування, навчання та розвитку студентства, що є підгрунтям
для розвитку психологічно здорової молоді, яка є стресостійкою до певних
незапланованих подій у країні зокрема, і у світі загалом.

Карантинне навчання у РКЕБ позначилося позитивною динамікою – епідемія не стала на
заваді повноцінного протікання навчального процесу, складання заліків та екзаменів,
захисту курсових робіт, проходженню виробничої практики.

Карантин виступив як генератор творчих ідей викладачів коледжу, які зуміли вивести
виховне життя закладу на новий рівень, дещо змінивши їх формат. Ркебівські масштабні і
масові заходи трансформувалися у не менш яскраві події у вигляді міні-конкурсів,
флешмобів, інформхвилинок, фотолокацій, виставок, круглих столів, благодійних акцій,
які презентували діяльність кожної студентської групи чи її окремих представників.
Доречі, ми забули жодної пам’ятної дати, не пройшли повз ніяку важливу подію, не
оминули ні одного релігійного свята, долучалися до багатьох конкурсів у межах закладу
та міста ...

Філософія карантинно-навчальних буднів в коледжі діяла в таких напрямках:

- розвиток професійних якостей студентів: діяльність гуртків «CULINARY ARTS» та
«Майстерність соляного сомельє; участь у конкурсі «Сучасні знавці ринку 2020» та ін.;

- особистісний розвиток студента: флешмоб «16 днів проти насилля», акція до
Міжнародного дня прав людини, круглий стіл до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом,
написання радіодиктанту, благодійні акції, дегустації екзотичних страв, акція «Копійки
рятують життя», психологічні тренінги, ігри та ін.;

- розвиток патріотичних якостей студентів: книжкова виставка «Чорнобиль не має
минулого часу», створення яскравих локацій і фотовиставок до Дня Святої Покрови,
традиційні Андріївські вечорниці в гуртожитку, флешмоб «Зроби фото з хусткою»,
зустрічі з цікавими людьми до Дня Збройних сил України, інформхвилинка до Дня пам’яті
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жертв голодомору та ін.;

- заохочувальні події в коледжі: нагородження і преміювання студентів коледжу
подарунками та грамотами.

Насамкінець пам’ятаймо, що перешкоди даються нам задля нашого ж розвитку.
Зважаючи на це, викладацько-студентський колектив спільними зусиллями вистояв і
загартувався тими непередбачуваними обставинами, які виникли у них на життєвому
шляху.

ПОДАЛЬШИХ НАМ УСПІХІВ!!!!

Шапілова К.П., практичний психолог
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