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Юлією

Учнівський меридіан

Меридіан знайомств
Тячівський професійний ліцей

Інтерв'ю
з

Стартував новий навчальний
рік – нові «першачки»,
солідні другокурсники та
обновлений педагогічний
колектив…

Всі в очікуванні нових подій,
нових трудових перемог,
здобуття нових знань!

Меридіан фотосесії

Дякуємо нашим кухарям та
офіціантам за організовані
смачні сніданки під час перерв!

Юлією Валеріївною
Балашовою

(заступник директора з навчальновиховної роботи)
підготували:
Федурцьо Марина, Пилипець Петро

 Що спонукало вас до роботи в нашому ліцеї?
До роботи в Т ячівському професійному ліцеї
мене спонукало, моє покликання – це
педагогіка. Багато працюю в навчальних
закладах. Вважаю себе людиною –
соціальною, бачу, що майбутнє нашого
суспільства залежить від якості навчання та
виховання молоді.
 Чи важко вам працювати в колективі?
Кожен колектив – це живий організм, який має свій
характер та особливості. В нашому закладі
працюють досвідчені, висококваліфіковані
працівники, праця з якими для мене велика честь.
 На вашу думку, на якому рівні зараз освіта
ліцеїстів?
Впродовж вересня ми проведемо контрольні зрізи,
які продемонструють рівень знань учнів.
 Як ви справляєтеся з домашніми справами, адже
ви дуже зайнята людина і дуже мало часу
проводите вдома?
На сьогодні велика кількість жінок прагне будувати
кар’єру саме тому жорстка самодисципліна, чітке
планування та бажання досягти мети
допомагають коже н день .
 Як ви проводите своє дозвілля?
Ми живемо в такий час коли кожна людина
може реалізувати свої мрії щодо гри на музичних
інструментах, спорту, бізнесу… тому під час
вихідних днів намагаюсь з максималь ною
користю провести свій час, що дає мені стимул
творити, любити та надихати інших.
 Ви любите готувати?
В дитинстві уникала кухні, але зараз зрозуміла:
здорове харчування – гарантія довголіття, та й
просто гарного почуття, тому захоплююся
кулінарним мистецтвом та вивчаю традиції
різних країн.
 Можливо у вас будуть якісь побажання?

Вчитель – це покликання
Підручники, конспекти і малюнки,
Журнали, списки, бесіди, батьки,
Проблеми, навантаження, стосунки,
Сміливі мрії й перші помилки —
Учительським все серцем пережито
У мріях, у думках, у почуттях
І Господу розказано в молитвах,
І все це стало напрямом життя.
Дитяче серце — у Ваших долонях,
Допитливе, відкрите і просте,
І Вам довірив Бог його наповнить
Святим зерном, що згодом проросте.
І стане нивою зеленою з роками,
І принесе багатий урожай!
Доля педагога барвистіша ніж саме
життя. Є в ній усе: солодка радість успіху та
гіркота невдач… Найвищі злети духу, свіжий
вітер змін та сірий туман буденності. Але є дні,
коли все найтепліше, найяскравіше, наймудріше,
що є в професії освітян стає очевидним,
поміченим, відчутним і оціненим. Це дні свят, які
дарують хвилини радості, людської любові і
щирої вдячності. І приходить до нас учительське
свято в прекрасну пору року, у час, коли
шелестить падолистом осінь, снує в лузі
мереживо бабиного літа, а червоні жоржини
променіють над землею, немов дарують весь свій
жар любові учителям.
нашому ліцеї працюють справжні пе дагоги,
майстри своєї справи. Тому, День працівників
освіти,
День працівників профтехосвіти – професійні
свята, які допомагають осягнути найголовніше у
житті.

Меридіан гумору
На уроці математики:
- Васильку, скажи швидко,
скільки буде якщо до трьох
четвертих додати одну четверту?
- Багато четвертих!
- Але відповідь – одна ціла!...
- Ганно Іванівно, Ви просили
казати швидко, а не правильно…

Щомісячна газе та учнів
Тячівсь кого профе сійного ліце ю
Закарпатсь кої області
випуск № 1
ве ре се нь 2016 р.

Святковий меридіан

благословенне Богом!
Шановні викладачі та майстри виробничого
навчання! Щиро вдячні Вам за творчу,
самовіддану та подвижниць ку працю,
відповідальне ставлення до свого покликання,
пе дагогічну майстерність і безкорисливе
добро, які ви повсякчас даруєте своїм
вихованцям. Хай же на цьому благородному
шляху вас завжди супроводжують успіхи. Хай
ще дрою буде до вас доля, обминають життєві
не гаразди, а ваші серця зігріває учнівська
довіра та любов.
Дякуємо рідним вчителям за доброту і
чуйність , за бе зкінечне терпіння, за мудрість і
знання, за чарівність і неповторність, за
не зламний оптимізм, за принциповість і
вимогливість, за самовіддачу і професійну
майстерність, за віру, надію і любов. Нехай
"світиться і святиться у світі пісня, хліб і
вчите ля ім'я"!
Тим, хто пізнати добро допоміг,
Тим, хто відкрив для нас тайни доріг,
Тим, хто нам крила дарує щодня,
Тим, хто відкрив нам жагу пізнання,
Тим, чия праця важка, непроста,
Тим, чиє слово добром пророста,
Тим, хто відкрив нам науки світання,
Наші святкові і щирі вітання!

Копчалюк М. А.
Голова профсоюзного
комітету ліцею
Над випуском газети
працювали гуртківці:
Федурцьо Марина, Пилипець Петро,
Малій Андрій – групи № 7
Тошнаді Ерік, Ковач Інна – групи № 2
Керівник гуртка «Учнівський меридіан»
Губанова Л. Л.

Учнівський меридіан

Учнівський меридіан
Учнівський меридіан
Учнівський меридіан

Учнівський меридіан

Учнівський меридіан

Учнівський меридіан

