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Керівникам відділів, управлінь
освіти
райдержадміністрацій,
об’єднаних територіальних громад

Про освітні заходи щодо виховання
свідомих кадрів у сільській місцевості
Управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації надсилає
лист ТОВ “Техніка і технології” від 01 листопада 2017 року № 3554 щодо
виховання свідомих громадян та кадрів для суспільства (додається) для
врахування в роботі.
Просимо довести зазначений лист до відома керівників підпорядкованих
навчальних закладів, педагогічних та учнівських колективів.
Додаток: на 1 арк. в 1 прим.
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Вельмишановний Володимере Петровичу !

І Іитання виховання свідомих громадян та кадрів для суспільства завжди було важливим, а наразі набуває ще
більшої актуальності в зв'язку з переоцінкою цінностей та втратою системи виховання дітей дошкільного віку
батьками, адже в шкільному віці дітей виховувати набагато важче, та низькою мотивацією дітей до навчання
Розуміючи це, і маючи за мету' робити благодійність в суспільстві (особливо в системі виховання дітей
змалечку, адже в цьому бачимо перспективу на майбутнє) наша компанія на рівні країни проводигь різні акційні
програми та фінансує їх, направлені на формування з дитинства правильної свідомості. Особливу увагу ми
приділяємо саме сільському населенню, тому що там з фінансуванням гірше, присутня проблематика навчання га
виховання свідомості має найбільш виражений характер.
Гак, наприклад, з 26.05.2014 року ми проводимо всеукраїнську акцію, в рамках якої виконуємо комплекс
заходів, один з яких - це друк розмальовок-коміксів для дітей, які дозволять дитині вдосконалюватись,
ро датись, навчатись і, найголовніше, з дитинства приймати участь в процесі, омріювати його, що в
подальшому дозволить отримати більш свідому і осмислену людину для нашого суспільства. З 22.09.14 року
проводили конкурс дитячого малюнку «Намалюй свою мрію» з 333 призами в рамках Всеукраїнської акції
« Сільськогосподарська праця - істинні цінності на всі покоління».
Окремо проводиться конкурс на найкраще дерево, посаджене та вирощене учасником конкурсу особисто
г бо за допомогою родини. А також є ще багато пропозицій та бачень, спрямованих на посиленні зв’язків між
різними поколіннями в родині, розвиток самосвідомості та поваги до сільськогосподарської праці (заплановано
Н шт.).
В 2017 році проводимо паралельно 4 конкурси «Намалюй свою мрію», «Реалізуй намальовану мрію»,
«Посади дерево добра», «Я винахідник». Підсумки першого етапу вже провели 15.06.2017 року і діти вже
отримали подарунки.

Нами розроблена ОКРЕМА ціла програма дій направлених на виховування свідомих кадрів на селі.
Називається «Програма виховання послідовників справи та свідомих кадрів на селі»
Сьогодні практично вона діє і може лягти в основу програм області.
Просимо:
1) приєднатися до
реалізації' наших заночаткувань і надити свої пропозиції щодо можливої
співпраць
2) поширити інформацію про наші починання на обласні та районі управляння і департаменти,
залучивши їх до сприяння і поширення інформації про акції і конкурси, та допомогти в доведенні
цієї інформації до сільських дітей через навчальні заклади області.
Ми вважаємо, що сумісні дії допоможуть зробити цю добру справу, впевнені, що будуть і наступні, що дозволять
в майбутньому виховати свідомих іромадян України, а для села СВІДОМИХ КАДРІВ.
Детальніше про нас, акції, конкурси, товари і послуги Ви зможете дізнатися на сайті

www.t-i-t.com.ua

Примітка: В додаток до листа направляємо Вам 3 примірника коміксів - розмальовок для дітей.
Наперед вдячні !
З повагою,
Директор
Тел. 067-517-85-30, 0512-76-73-55
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Проявіть турботу про навколишнє середовище, не друкуйте без необхідності!

