
11.02. 2013 Педагогічні читання «Освіта і духовність: християнські традиції та сучасність»

11 лютого 2013 року на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти відбулись педагогічні читання «Освіта і духовність: християнські
традиції та сучасність».  

По благословінню митрополита Миколаївського і Очаківського у роботі читань взяли
участь представники духовенства Миколаївської єпархії Української Православної
Церкви: голова Миколаївського обласного осередку громадського об’єднання
«Всеукраїнського Православного педагогічного товариства», викладач
духовно-просвітницьких курсів при Миколаївському осередку ГО «ВППТ» протоієрей
Михайло Бойко; голова єпархіального відділу по справам молоді протоієрей Богдан
Чорненький; благочинний Березанського округу протоієрей Олександр Бенедюк;
протоієрей Іоан Добровольський.

  

Також були запрошені вчителі, які викладають варіативний курс духовно-морального
спрямування в початковій, основній, старшій школі, заступники директорів шкіл із
виховної роботи, викладачі кафедри психології, педагогіки та менеджменту освіти
Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

      З вітальним словом до учасників педагогічних читань виступили Старєва Анна
Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, директор Миколаївського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти  та протоієрей Михайло Бойко.  

У роботі пленарної частини  семінару виступили: протоієрей Бенедюк Олександр, який
розповів про історію Церкви та освіти. Нор Катерина Федорівна, кандидат педагогічних
наук, доцент - завідувач кафедри психології, педагогіки та менеджменту освіти МОІППО
з темою «Духовно-моральні основи вітчизняних педагогічних традицій у спадщині Василя
Олександровича Сухомлинського»; Сокуренко Олена Олексіївна, доцент, завідувач
Миколаївського регіонального центру Інституту обдарованої дитини НАПН України,
доцент кафедри психології педагогіки та менеджменту освіти, яка розповіла про
парадигму освіти з проблем духовного виховання; Калашникова Світлана Олександрівна,
старший викладач кафедри психології, педагогіки та менеджменту освіти МОІППО, яка
розкрила педагогічні погляди архімандрита Фаддєя (Успенського) та їх сучасне
значення.

  

У ході педагогічних читань працювали  секційні засідання з різноманітних проблем:

  

«Мета і цінності освіти ХХІ століття», «Традиційні духовні цінності як фактор збереження
вітчизняної культури», «Людина і сім’я», «Проблеми виховання сучасної молоді:
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реальність та міфи», в яких узяли участь заступники директорів із виховної роботи
(вчителі-практики шкіл, які висвітлили власний досвід роботи з даних проблем). , який.

  

Тематика доповідей на педагогічних читаннях була різноплановою та актуальною.
Доповідачі намагалися розкрити освітянсько-просвітницькі проблеми сьогодення.

  

Зокрема, Богдан Чорненький проаналізував потреби молоді в сучасній Церкви та
зупинився  на тому, що сучасна молода людина має необхідність реалізуватися в житті.
Природно, що молодь прагне до спілкування з однодумцями з питань духовного життя.
Саме з такою метою по благословенню митрополита Миколаївського і Очаківського
Питирима відділом по роботі з молоддю та благодійною організацією «Ми поруч»
проводять кожної п’ятниці зустрічі православної молоді. Спілкуючись під час цих
зустрічей юнаки зустрічають ровесників, які своєю поведінкою показують реальність
життя у чистоті та здоровому глузді. Тут молода людина зростає у вмінні любити і
приймати інших, прощати, бути терплячою, турботливою, вчиться відповідальності:
дотримувати слово, служити іншим, усвідомлювати свою роль у житті інших людей.

  

По закінченню педагогічних читань було підведені підсумки та прийнято Проект
резолюції.

  

Калашникова Світлана Олександрівна
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