Мережна академія Cisco
на базі Бучанської школи-інтернату:
путівка в життя

Бучанська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з поглибленим вивченням іноземних мов і предметів суспільно-гуманітарного ухилу, — один із тих державних закладів, де викладачі щасливі, пишаються
своєю нелегкою працею, яка компенсується відкритою посмішкою та щирим поглядом дитини.

«Вражає глибина та системність
знань, які пропонують Мережні академії Cisco. Дітей навчають не тільки користуватися
комп’ютером та Всесвітньою мережею, а й розуміти проблеми
розвитку інформаційних технологій та їхнє майбутнє. Такий підхід дозволяє всебічно підготувати дітлахів до взаємодії зі світом
ІТ та відкриває перспективи, про
які раніше навіть подумати було
складно».
Михайло Наконечний
директор Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої
школи-інтернату для дітей-сиріт
і дітей, позбавлених батьківського піклування, з поглибленим
вивченням іноземних мов та
предметів суспільно-гуманітарного ухилу

Школа-інтернат розташована у містечку Буча Київської області. В ній на повному державному утриманні живуть діти-сироти і діти, позбавленні батьківської опіки. Разом із цим з 2002
року діє школа, в якій навчаються учні зі звичайних бучанських родин. Безперечною перевагою закладу є поглиблене вивчення іноземних мов, якісний рівень освіти, широке застосування новітніх інформаційних технологій, сильний педагогічний склад працівників та гарна
матеріально-технічна база. Бучанська школа-інтернат справедливо вважається одним з провідних навчальних закладів не лише у Київській області, а й по всій Україні. Про це свідчить
і відзнака «Флагман освіти України», яка була вручена школі-інтернату в 2009 році. Але найбільшою нагородою для працівників школи-інтернату є слова подяки від вихованців та їхнє
влаштоване життя.
У 2009-2010 навчальному році в закладі навчалися 92 вихованці, що перебували на повному державному утриманні, та 446 учнів, які навчалися у спеціалізованих класах. Серед них
365 — це діти із сімей містечка Буча.
Школа-інтернат повністю укомплектована кадрами: в ній працюють 62 педагоги та 80 осіб
обслуговуючого персоналу. Серед них — заслужений вчитель України, 4 вчителі-методисти, 4 старших вчителі. 30 педагогів школи мають вищу категорію, 14 — першу категорію,
9 — другу та 9 осіб — спеціалісти.
У жовтні 2010 року заклад відсвяткував своє 50-річчя.
Якщо всі поточні проблеми (це і адаптація дитини за допомогою психологів, і навчання, і пошук індивідуального підходу до кожного), які виникають і вирішуються у стінах школи-інтернату, можна здолати, то найважлівишою проблемою для працівників та дітей залишається
питання: «Куди піти дітям після випуску зі школи-інтернату?» І програма Мережних академій
Cisco стала однією з відповідей на це запитання.
Діяльність педагогічного колективу об’єднана науково-методичною метою: «Впровадження інноваційних технологій у формування та розвиток життєвої компетентності учнів». Тому
не дивно, що 31 січня 2008 року на базі Бучанської школи-інтернату відкрилася Мережна
академія Cisco, яка стала першою академією в Центральній, Східній Європі та СНД на базі
школи-інтернату.

«Коли від кращих вищих навчальних закладів України ми дізнались, які широкі перспективи
відкриває нашим вихованцям Мережна академія Cisco, ми не могли не відреагувати позитивно, — говорить директор Бучанської спеціалізованої школи-інтернату Михайло Наконечний. — Сьогодні, коли стрімко розвиваються інформаційні та комунікаційні технології, коли є
величезний попит на фахівців у цій галузі, навчання у Мережній академії надає нашим дітям
чудову можливість отримати гарну путівку в життя, а нашим викладачам – можливість бути
частиною шановної спільноти викладачів академій Cisco».
Мета програми — надати учням школи-інтернату якісне навчання та підвищити їхню конкурентоспроможність під час вступу до вищих навчальних закладів і пошуку роботи. Школярі
проходять практичний курс «Основи інформаційних технологій: апаратне та програмне забезпечення ПК» («IT Essentials: PC Hardware and Software»)
Курс являє собою вступ до інформаційних технологій та технологій передачі даних і не вимагає від слухачів початкових знань у цій сфері. Особлива увага в програмі курсу приділяється лабораторним заняттям, питанням безпеки та ефективній роботі в групі. Учні отримують
навички зі складання комп'ютерів, навчаються встановлювати різні версії операційних систем, а також периферійні та мультимедійні пристрої. В рамках курсу школярі знайомляться
з архітектурою локальних мереж, мережними протоколами, моделлю OSI та службовими
програмами TCP / IP. Окрім базових мережних понять, учні також дізнаються про функції
мереж та їхні конфігурації.

«Я навчаю дітей поводитися з
комп'ютером на рівні спеціаліста, а не простого користувача,
який найчастіше марно витрачає
час на комп'ютерні ігри. Те саме
і з Інтернетом — Всесвітня мережа надає безліч можливостей
для самоосвіти та отримання корисної інформації, і важливою
просвітницькою метою є навчити дітей розумно користуватися
її ресурсами».
Микола Кригін
керівник та інструктор Мережної академії Cisco, кандидат
богословських наук, протоієрей

З моменту набору першого класу навчання за курсом вже пройшли біля 60 учнів, майже половина з яких вступила до вищих навчальних закладів України.
У подальших планах — організація занять за курсом CCNA Discovery (однією з двох версій
курсу «Сертифікований компанією Cisco спеціаліст з мереж»), який спрямований на отримання знань, необхідних для практичного застосування у роботі з мережами — від простих
домашніх або офісних мереж до більш складних корпоративних моделей.
У Мережній академії Cisco, що працює на базі Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої
школи-інтернату, є одна унікальна особливість, яка вирізняє її з-поміж інших аналогічних
учбових центрів. Справа в тім, що один з інструкторів цієї академії — священик Української Православної Церкви Київського патріархату, кандидат богослов’я Микола Кригін. Окрім проведення богослужінь у храмі при школі, керівництва духовним центром «Агнець» та
організації різноманітних гуртків та екскурсій для дітей, отець Микола викладає учням місцевої Мережної академії курс «Основи інформаційних технологій: апаратне та програмне
забезпечення ПК».
Заняття проходять у легкій атмосфері, де цікавість легко долає труднощі. Із захопленням
комп’ютерній грамоті навчаються як хлопці, так і дівчата. Викладання в академії активно
підтримують представники місцевої ІТ-спільноти — комп’ютерні та мережні фахівці допомагають проводити лабораторні роботи, розповідають учням про свою професійну діяльність
та заохочують їх до більш активних занять і поглибленого вивчення предмету.
Зі свого боку, Бучанська школа-інтернат із задоволенням ділиться власним досвідом з іншими школами-інтернатами, які піклуються про дітей-сиріт та дітей з обмеженими можливостями, і сподівається, що вони скористаються її успішним досвідом.

«Вирішивши пройти навчання в
Мережній академії Cisco, я навіть не міг уявити, скільки корисних знань та вмінь я здобуду.
Дуже вдячний нашому викладачеві — отцю Миколi за те, що він
допоміг закріпити теорію низкою практичних та лабораторних робіт. Тепер я можу легко
зібрати та розібрати комп’ютер,
замінити пошкоджену деталь,
встановити й налагодити необхідні для роботи пристрої та програмне забезпечення. Завдяки
цьому зріс мій авторитет серед
однолітків: до мене часто звертаються по допомогу мої товариші, якщо в них щось негаразд
з комп’ютером. І я з радістю їм
допомагаю. Без академії Cisco
це було б неможливо».
Володимир Макарський
Випускник Мережної академії
Cisco при Бучанській
школі-інтернаті

Інформація про компанію Cisco
Cisco – світовий лідер у галузі мережевих технологій, що змінюють засоби людського спілкування, зв'язку та співпраці. Інформацію про продукти, технології
та діяльність компанії Ви можете отримати за адресами www.cisco.com та www.cisco.ua. Новини Cisco доступні в розділі www.cisco.com/web/UA/about/
news/index.html.
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