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Проект «Інтелект»
У сучасному суспільстві, для якого характерні багатобарвна
культурна

мозаїка,

стандартизація

потужний

свідомості,

комп'ютерно-інформаційний

уніфікація,

деперсоналізація

потік,

особистості,

глобальним поширенням мас-медіа, виникає нагальна потреба у вихованні
освіченої людини, яка вміє жити у новому просторові та застосовувати свою
унікальну самобутність.
Сьогодення змінило не тільки умови життя людей, воно висунуло нові
вимоги до членів суспільства. Через то, що школа, формує та виховує людей
майбутнього

критерії до змісту та якості освіти змінилися. Однак

стрижневою метою освіти має бути забезпечення розкриття людського
потенціалу

і

самореалізація

особистості

у

життєвому

просторі

та

самовираження на обраному шляху.
В навчальних закладах округу №7 навчається 3772 учнів шкіл та 900
профтехосвіти, виховується 1000 дітей дошкільного віку. В кожному
навчальному, дошкільному закладі в межах регіональної, міської програми
створені власні програми «Обдаровані діти», діють наукові об’єднання
старшокласників. Учні, дошкільнята округу активні учасники міських
конкурсів,

наукових

конференцій,

змагань.

Серед

учнів

округу

є

неодноразові переможці міських, обласних, Всеукраїнських і Міжнародних
олімпіад, наукових конференцій. Обдаровані старшокласники навчаються В
обласній заочній школі «Ерудит».
В школах округу працює творчий колектив педагогів, які вдало
розкривають індивідуальні особливості дітей, власні розробки щодо їхнього
навчання й розвитку.
Мета проекту - формування освіченої, творчо розвиненої, культурної,
гуманної і толерантної особистості, патріота своєї Вітчизни, що володіє
високими

моральними

принципами,

здатного

до

самовизначення,
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самовираження і проектування успішної життєвої парадигми. Інноваційні
педагогічні

об’єднання творчого професіоналізму педагогів, майстрів

виховання навчальних закладів округу №7 розширюють освітні послуги для
обдарованих, талановитих, здібних дітей, створюють умови для спільної
науково-дослідницької роботи учнів різних навчальних закладів.
Учасники проекту
Учні освітянського округу, вчителі, психологи, батьки.
Стратегія діяльності
-

створення банку даних обдарованих дітей освітнього округу;

-

організація та діяльність міжшкільного наукового об’єднання «Сузір’я»

-

проведення щорічних науково-практичних конференцій;

-

конкурси юних ерудитів;

-

організація зимової та літної школи наукового товариства;

-

робота міжшкільних факультетів;

-

навчання обдарованих дітей у заочній школі «Ерудит»;

-

співпраця з вищими навчальними закладами міста, області.
Проведення циклу навчально – освітніх проектів:



наукове товариство «Сузір’я»;



«Інтелект»;



«Від творчого вчителя до обдарованої дитини»;



«Освітній округ – соціально-культурний центр громади»



«Освітній округ – центр спортивно-масової роботи»



«Лідер».



«Літня школа» для обдарованих дітей.
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Очікуванні результати
- задоволення освітньо-культурних

потреб населення

на засадах

компетентнісного підходу;
- корегування напрямків діяльності освітянських закладів округу для
формування

освітянсько-культурного

простору

та

задоволення

освітянських потреб громадян;
- регулювання взаємодії дошкільної, шкільної, позашкільної, та інших
ланок у просвітницько - освітянської та культурної діяльності округу.
- формування і розвиток особистості з розвиненим інтелектом, високим
рівнем культури;
- розробка

оптимальної

мережі

перспективних

напрямків

щодо

організації профільного навчання в освітянської діяльності округу.
- створення циклу проектів просвітницької діяльності округу для
задоволення соціально-культурних потреб населення округу;
- адаптація освітньої системи до соціально-економічних умов міста.
- створення сучасної моделі випускника школи.
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