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ПАМ’ЯТАЄМО...
Сумним і тужливим видався вересень 2014 року, бо сповістив нам про відхід у вічність нашої колеги Олени
Миколаївни Бондар, якій ще б топтати й топтати ряст, адже, за людськими мірками, була ще у повному життєвому
розквіті.
У душах усіх, хто, знав її, застиг розпачливий зойк — чому?! НІ! Не можемо повірити і змиритися…
Ось вона — завжди усміхнена, життєрадісна, постійно готова прийти на допомогу
- дивиться на нас із портрета. Надзвичайно працьовита, творча, несхитна у життєвих
принципах та переконаннях, щедра на безкорисливу любов до людей. Саме такою
знали ми її, такою і запам’ятали. Своєю добротою, вмінням спілкуватися,
професійними навичками вона змогла довести слова журналіста Віктора
Жемчужникова «Мудрість — це не зморшки, а звивини».
23 роки вона віддавала всю себе неспокійній вчительській праці у Солонянській
середній школі №1.
Зранку і допізна горів вогник у вікнах шкільної лабораторії інформаційних технологій, яка стала місцем творчості
Олени Миколаївни — Вчителя, Товариша, Колеги, Порадниці і Наставника. Здається, шкільне життя вирувало саме тут.
Зі своїми проблемами сюди йшли всі — учні, вчителі, батьки — і кожному Олена Миколаївна допомагала. Вона щедро
ділилась своїми знаннями і вміннями, щиро радіючи нашим успіхам. Всю професійну діяльність вона будувала за
принципом давньоримського філософа Квинтиліана «Що може бути чесніше й шляхетніше, як навчити інших того, що
сам якнайкраще знаєш», тому завжди піклувалася за втілення в практику новітніх інформаційних технологій та ідей.
Олена Миколаївна, як незмінний керівник районного методичного об’єднання вчителів інформатики, завжди була
на «передовій» ІКТ. Вона однією з перших створила сайт РМО вчителів інформатики і до останніх днів була його
адміністратором. З легкої руки Олени Миколаївни були створені сайти районних методичних об’єднань,
загальноосвітніх та дошкільних закладів. Допомагаючи у створенні наших сайтів, Олена Миколаївна терпляче слухала
всіх і кожного, пропонувала власні ідеї, втілювала наші. А потім поповнювала сайти районних методичних об’єднань
цікавими і необхідними матеріалами. її «почерк» присутній на більшості освітніх електронних ресурсах Солонянської
освіти.
Як не згадати Солонянську шкільну лабораторію нових інформаційних технологій, яка є однією з найкращих не
лише в області, а й в Україні. Саме тут здійснюється комп'ютерна підтримка при викладанні практично усіх навчальних
предметів, здійснюється систематичний моніторинг якості освіти як у Солонянській СШ№1, так і в районі. Дякуючи
Бондар Олені Миколаївні колектив лабораторії виборов перемогу у Міжнародному конкурсі за проектом «Рівний
доступ до якісної освіти», а школа отримала ще один кабінет сучасної комп’ютерної техніки Інком. Більше десяти років
була Олена Миколаївна завідуючою шкільною лабораторією. Останні роки весь штат СШЛНІТ складався лише з 1
працівника, хоча обсяг робіт та послуг, які тут надаються, збільшився у декілька десятків разів у порівнянні із першими
роками функціонування.
Знаємо, що окрім щоденних уроків у лабораторії, постійно готувались і проводились творчі інтерактивні
конкурси, олімпіади, виходили у світ шкільні новини. А крім цього: курси, інформаційно-комунікаційна
підтримка вчителів, засідання мережевих спільнот, які сприяли успішній підготовці творчих звітів, атестацій, підвищенню фахової компетентності педагогів.
Над усе Олена Миколаївна любила людей, щиро намагалася кожного підтримати і допомогти. Будьмо
вдячні їй за це. І за те, що була з нами, що обдаровувала нас добротою і безкорисливою любов’ю свого
серця.
З болем в серці, з невимовною скорботою в душі, з непорозумінням і неприйняттям втрати, ми
педагоги району присягаємося: продовжити розпочаті Оленою Миколаївною справи, бути гідними її
наслідування, зберегти найсвітлішу пам’ять про людину, яка світлою зіркою зайшла в наші душі і
залишиться яскравим, світлим спогадом в нашому серці. Хоч її зірка згасла, тепло від неї буде довго
зігрівати нас.
Уклонімося її світлій пам’яті...
Педагоги Солонянщини.

