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Як уникнути
педагогічної
ради

А як ти провів зимові
канікули?

Я ніколи не загадував бажань на Новий рік і навіть не будував планів . Я просто проживав цей
чарівний день, абсолютно не замислюючись про майбутнє. Приблизно так я і живу останніх 17
років, твердо засвоївши золоте правило: "Поки ми будуємо плани на життя , воно проходить".
Правда мій брат щось , здається , пише Дідові Морозу , але тема ця в будинку - табу.
У дорослому житті все, на жаль, по-іншому. Багато хто будує плани на майбутнє і вірить у
диво. Здається, що вони абсолютно не помічають маси по-справжньому чудових речей , які
оточують їх буквально з усіх боків. Густа синява січневої ночі або скрип снігу під ногами,
дзвінкий в спорожнілому місті. Я дуже добре знаю: що б не відбувалося в моєму житті, все це
у мене вже є, і буде ще багато інших неймовірних чудес
.
Тому я, як звичайно, не збираюся загадувати бажання і будувати плани. Просто буду уважно
жити , вчиться і всіляко саморозвиватися, чого і вам раджу.
Із повагою Чаюн Дмитро

Довгоочікувані канікули
Ще в листопаді всі першокурсники змирилися з тим, що вони тепер
студенти. "Ви не студенти, поки не здасте першу сесію,"- з радістю
в голосі каже нам викладач з біології. - Прекрасно! Може є ще якіїсь
умови? "Ви не студент, якщо в вас не буде "хвостів"!" Тоді я
подумала: "Схоже я не буду справжнім студентом. В мене ТОЧНО
не
буде
хвостів,
я
цього
просто
не
допущу!"
І якою ж я була наївною, просто смішно! Останній місяць перед
канікулами був насичений на емоції, бо у мене було все - і повноцінні
заліки, і бажанні "автомати", і присловуті "хвости".
Моїм "хвостом" була фізика. Я її вчила. От просто сиділа і наполегливо вчила! Це складно для мене, бо
я дуже непосидюча. Я і ще мільйони першокурсників в усьому світі. В такі моменти відчуваєш єдність,
яка надихає! І ось день перескладання. Цей момент, коли тобі хотіли поставити п'ять, але ти знаєш,
що можеш і перескладаєш на дев'ять - безцінний! Полегшення, розчарування, радість, страх,
задоволення - думаю кожен першокурсник відчув цю яскраву палітру емоцій!
І після цього марафону можна з чистою совістю насолоджуватися довгожданими канікулами! Я
провела їх в Польші з друзями - ми каталися на сноуборді та лижах. Як що ви ще не каталися,
обов'язково спробуйте! Ви отримаєте неперевершенні враження: вітер лоскоче лице, під ногами весело
хрумтить сніг, ти летиш ніби птах. Відчуваєш гармонію і єдність з природою.
І як завжди новий рік - нове життя, плани та бажання. Я вирішила, що треба додати у своє життя
нового і після довгої перерви знову пішла до студії танцю і в перший раз на уроки вокалу. І не
пожалкувала – нові місця, нові люди, нові друзі.
Я бажаю і вам в новому році все зробити по новому (вибачте за тавтологію) - змінити життя на
краще, зробити те, що не встигли в старому році, здійснити свої мрії!
І закрити всі "хвости" :)
Кузьміщко Олеся, МД/3К

Стаття місяцю

Як уникнути пед. ради

3 поради від Жукової Маргарити

Ні

для якого студента не секрет, що за викликом на
педагогічну раду слідують неприємності . Некомпетентна
поведінка на парах неповага до педагогів, бійка за їжу тощо.
Обережно, адже все це призводить до пед.ради.
Отже, постає питання «Як же її уникнути?» Я можу дати
вам декілька настанов:
• Насамперед, треба вчитися, дійсно вчитися, а не робити
вигляд, тому що в кінці триместру ти отримаєш
незадовільний результат
• Усіх викладачів треба поважати, адже вони дають нам знання. Їм дійсно буде дуже приємно,
якщо ми будемо чемними по відношенню до них. А ще краще, якщо ми будемо розуміти і вчити
все, що вони задають нам додому.
• Щодо бійок, то тут потрібно тримати себе в руках. Ми всі добре виховані люди. І проблеми
такого характеру просто не повинні поставати перед нами.
Що ж, підведемо підсумки. Не так багато треба виконувати, щоб уникнути пед.ради . А ще й якщо
врахоувати, що це не складно, а навіть цікаво. Тому вчіться, ставтесь один до дного та наших
викладачів з повагою, і все буде круто, адже КРОК – це наша сім’я!

Стоп, знято!

Користуєшся Instagram? Вважаєш, що саме твої фото найкращі і ти гідний перемоги? Тоді бери
участь у новому фото-конкурсі. Прикріпляй до фото тег #insta_kepit і ділися ними з друзями. У
кожному випуску буде публікуватися по два найкращих знімка. А наприкінці весни ми об'явили
переможця. Так переможе найсильніший. Удачи!)

@ dimachayun

@ ed_petrov
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