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Задзвеніли духовності струни..,

Нині творчий аматорський звіт.

Вже шістнадцятий рік Миколаївська міська організація Профспілки працівників освіти та
міський Будинок учителя проводять Фестиваль аматорських колективів народної
творчості працівників освіти м.Миколаєва «Дзвенить духовності струна».

В 2021році в рамках Фестивалю до 30-річчня Незалежності України оголошено і
проведено багатожанровий фестиваль-конкурс «Кришталевий зорепад – 2021!» серед
працівників освіти міста з метою є виявлення, розкриття талановитих аматорів-освітян,
зростання їх майстерності у різних жанрах мистецтва, стимулювання творчого розвитку
та самореалізації особистості освітянина.
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Працівники закладів освіти змогли проявити свої таланти у 8 напрямках мистецтва,
таких, як вокальний, хореографічний, декламаторський, інструментальний,
оригінальний, образотворчий, декоративно-ужитковий та фотографічний.
Організаційний комітет, журі фестивалю, захоплені майстерністю і високим творчим
рівнем наших педагогів, відмічають, що з кожним роком в закладах освіти зростає творча
активність аматорських колективів, створюються нові колективи, звучать нові імена. В
фестивалі взяли участь 110 конкурсантів із 27 закладів освіти міста.

Створено пам’ятний знак Фестивалю-конкурсу «Дзвенить духовності струна», який було
вручено 11 закладам освіти за масову участь.

З задоволенням освітяни міста знайомляться з виставками творчих робіт
декоративно-ужиткового мистецтва «Витоки вчительського натхнення»,
фотографічного - «Натхнення в одному кадрі!» та образотворчого - «Мальовничі
стежини творчості», розташованих в Будинку вчителя.

21 вересня профспілкові активісти, освітяни міста, учасники та лауреати
фестивалю-конкурсу зібралися на святковий захід, присвячений підведенню підсумків
фестивалю-конкурсу «Кришталевий зорепад – 2021!».

За традицією місцем проведення урочистого фінального заходу став міський Будинок
учителя. Відбулося справжнє свято творчості і таланту педагогів міста.

У відкритому світі освітянської творчості на заключному концерті з магією танцю
присутніх познайомили учасники хореографічного напряму, цілюще джерело пісень
представили переможці вокального жанру, а думки суцвіття у сузір’ї почуттів
продемонстрували лауреати напряму «декламаторське мистецтво».

На урочистій церемонії нагородження до учасників зібрання з вітальним словом та
побажаннями наступних творчих досягнень звернулася голова міськкому профспілки
працівників освіти Світлана Мовчан.
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Переможці та лауреати конкурсу отримали дипломи, грамоти пам’ятні знаки та премії від
Профспілки: 14 – премій Гран-Прі, 25 – перших місць, 16 – других, 24 – третіх.

Взявши участь у фестивалі, педагоги продемонстрували високий рівень культури,
талант, прагнення до повного і насиченого життя.

Які ще проекти чекають нас в майбутньому – покаже час.

А Фестиваль аматорських колективів народної творчості працівників освіти міста
Миколаєва «Дзвенить духовності струна» триває…..

Світлана Мовчан, голова Миколаївської

міської організації профспілки працівників освіти

3/3

