Мордовия яшьләрен дәртләндерү - ил киләчәген кайгырту

25 январьдә Мордовия Главасы Владимир Волков Милли театрда сәләтле яшьләргә
грантлар тапшыру чарасында катнашты. Бирегә төрле олимпиадаларның, конкурсларның
җиңүчеләре һәм призерлары, аларның укытучылары һәм әти-әниләре чакырылган иде.
Владимир Волков үткән ел Бөтендөнья һәм Бөтенроссия олимпиадаларында җиңүче
укучыларга үз премиясен бирүе турында ассызыклап китте. «За успех на
международном уровне их размер составляет от 100 до 300 тысяч рублей. Победители и
призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады получат соответственно 60 и
30 тысяч рублей, - ди Мордовия Главасы чыгышында. - В этом году лауреатами стали 43
наших школьника.
Кроме того, заслуженные награды получат ещё 40 ребят,
проявивших себя в исследовательской деятельности, социальной и общественной
работе, конкурсах научно-технического творчества и профессионального мастерства».
Шулай, Ләмберә районы Черемиш төп белем бирү мәктәбе укучысы Сюбаев Адель
(фотода) тантаналы чарада Главабыз кулыннан бүләк алучылар рәтендә иде. Ул хәзер
Ләмберәнең беренче мәктәбе укучысы һәм бүген Казанда барган татар теле һәм
әдәбияты буенча регионара олимпиадасында катнашты. Әйтеп китәргә кирәк, кайбер
укучылар берьюлы берничә премия лауреаты булды. Мәсәлән, сәләтле балалар Лицее
укучылары Сулейман Казимов, Даниил Помогаев һәм Никита Романов табигый-фәнни
дисциплиналар, физика белән астрономия буенча Россия һәм Халыкара
олимпиадаларында җиңделәр. Владимир Волков әйткәнчә, елдан-ел уңышларыбыз арта
бара. «Причём каждый второй участник нашей сборной показал призовой результат.
Практически все, кто причастен к этому рекорду, находятся сегодня в зале, - ди
республикабыз Главасы. - Более 80% наград Всероссийской олимпиады на счету
учащихся Лицея для одарённых детей. Они же в прошлом году завоевали две золотых и
две серебряных медали на международных и мировых олимпиадах. Такого результата
нет ни у одной школы России».
Елдан-ел Бөтенроссия олимпиадларында, профессиональ осталык конкурсларында,
«Worldskills» чемпионатларында студентларыбызның күбесе җиңүчеләр рәтенә басалар.
«Отрадно, что нашим лауреатам покоряются разные вершины – в художественном и
театральном искусстве, спорте и туризме, волонтёрском и экологическом движениях.
Имеются успехи в изучении иностранных языков, истории, литературы, географии,
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экономики и права. Это важно, поскольку именно школьные увлечения впоследствии
часто становится делом всей жизни, - дип котлау чыгышында билгеләде В.Д.Волков. Результаты рейтингов, победы и достижения наших ребят подтверждают, что качество
образования в республике – одно из лучших в стране. Мы обязательно продолжим
поддержку талантливых детей. Причём эта работа должна выйти на новый уровень
благодаря национальному проекту «Образование», который будет запущен по
инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина». Владимир Волков
быел республикабызда, «Сириус» үзәге тәҗрибәсенә таянып, сәләтле балалар белән
эшләү Үзәге булдырырга җыенабыз, килешү төзелгән, дигән уйларын белән уртаклашты.
Балалар технопаркы киңәйтеләчәк, икән.
Мордовия Главасы әйтмеш-ли, Россия Президенты В.В.Пу-тин белән балаларның
сәләтен үстерү өчен күптөрле мәйданчыклар ачылды. «Россия – страна возможностей!»
дигән зур масштаблы проект тормышка ашырылып килә. «Поэтому главное, к чему я вас
призываю – не теряйте времени даром. Учитесь, познавайте, развивайтесь! Мечтайте и
добивайтесь результата! - Я также хочу от всего сердца поблагодарить родителей,
педагогов, наставников, кто вместе со своими детьми шёл к высоким наградам.
Огромное спасибо вам за таких ярких, талантливых детей!»
Тантаналы кичәдә шулай ук Мордовиядән Федерация Советы әгъзасы Сергей Кисляк
катнашты. Ул сәләтле киләчәк буын вәкилләренә үзенең бүләкләрен тапшырды.
Чыгышында С.И.Кисляк, республикабызда белемгә һәм яшьләр сәясәтенә зур игътибар
бирелә, рекордлы санда Бөтендөнья һәм Халыкара олимпиадаларында һәм
ярышларында җиңүчеләр биргән олы проектлар тормышка ашырыла дип сөйләде.

Наилә Насырова
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