
6.11.2013 III Покровські педагогічні читання: Сім'я, як одна з найбільших цінностей людства

    

      Плідна співпраця священиків і педагогів триває. І після семінару, присвяченому
викладанню християнської етики сучасними засобами інформаційних технологій ( котрий
проходив на базі Констянтинівського НВК 24 жовтня
) розмова перейшла у площину того, ЩО ми повинні викладати. Головною темою
наступного заходу стала сім'я, збудована на традиційних християнських цінностях. 

  6 листопада 2013 року на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти кафедрою психології, педагогіки та менеджменту освіти було
проведено ІІІ Покровські педагогічні читання «Невідоме покоління: традиційні цінності та
сучасний світ». 

  У заході взяли участь представники Департаменту освіти, науки та молоді
облдержадміністрації, духовенство Миколаївської єпархії, науково-педагогічні
працівники МОІППО; заступники директорів шкіл із виховної роботи; педагоги, які
викладають основи християнської етики; батьки, учні 8–9-х класів загальноосвітніх шкіл,
гімназій, ліцеїв міста Миколаєва.

  

  Після реєстрації учасників відбулося відкриття виставки художньої творчості учнів
дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів області та недільних шкіл
Миколаївської єпархії «Краса Божого світу».
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    Пленарна частина Покровських читань розпочалася з пастирського благословення імолитви за дітей, котру прочитав благочинний Миколаївського міського округу, намісникчоловічого монастиря святих рівноапостольних Константина і Єлени, депутат обласноїради архімандрит Варнава (Гладун).   Також привітала учасників із початком роботи і заступник директора Департаментуосвіти, науки та молоді Ганна Каськова, після чого були заслухані доповіді з такимиосновними темами: актуальні проблеми підліткової субкультури; психологічні особливостіформування особистості підлітка; християнські традиції як фактор духовногостановлення особистості в підлітковому віці; підліток і сімейне виховання.   Так, до прикладу, було показано музичний відеоряд «сім хвилин довжиною в сто років»,де поряд з фотографіями кінця XIX - початку XX ст. показали фотографії сучасногожиття та сучасної молоді. Контраст виявився вражаючим.   Також учениця 8 класу Першої української гімназії ім. Миколи Аркаса Миколаївськоїміської ради Ангеліка Мачула прочитала гарні поетичні твори. Слідуючим виступивпедагог, почесний доктор Національної Академії педагогічних наук, завідувач кафедрисоціальної педагогіки Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського Ілля Старіков. У своєму виступі Ілля Моісейович розглянув проблемусімейного виховання.   Наступним слово узяв отець Варнава. Головною темою його доповіді стали «Церковнітрадиції у вихованні учнівської молоді». Зокрема архімандрит зазначив, що саме слово«традиція» перекладається з грецької мови, як «передача чого-небудь». Церковна жтрадиція у першу чергу передає вчення, котре ми отримали від святих апостолів. Івиховувати у цій традиції дітей – то велике щастя. Окремо батюшка зазначив, щонадзвичайно важливим у вихованні є спосіб життя самих батьків, від якого залежить івиховання дітей.    
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      З доповіддю на тему «Особливості сімейного виховання на основі християнськихтрадицій» виступив голова єпархіального місіонерського відділу, протоієрей ГеннадійДьяков. Отець Геннадій згодився з тим, що виховання для дітей потрібнопідтверджувати своїм життям. Він зазначив, що сьогодні ми дуже панькаємо своїх дітей,а треба їх привчати до праці. І не забувати про те, що послух один із самих дієвих засобівпедагогіки. Також протоієрей Геннадій Дьяков зауважив — для того, щоб діти меншепочерпали вуличного виховання, необхідно  приділяти їм увагу в сім'ї, спілкуватися з нимита роз'яснювати цінності життя.  Під час читань учасники оглянули колекцію мініатюрних моделей військової техніки,котру створили члени миколаївського клубу стендового моделізму “Наваль”. Приємнимсюрпризом під час перерви став “флешмоб” у виконанні православної молоді. Середвідпочиваючих несподівано пролунала мелодія флейти і одразу за нею - вірші у виконанніюних учасників читань під керівництвом та за участю голови єпархіального відділу усправах молоді протоієрея Богдана Чорненького.   У практичній частині читань старший викладач кафедри психології, педагогіки таменеджменту освіти МОІППО Світлана Калашнікова провела інтерактивне заняття натему: «Традиційні цінності виховання учнівської молоді: міфи та реалії».   Підсумки читань підвела Нор Катерина Федорівна, к.пед.н., доцент, завідувач кафедрипсихології, педагогіки та менеджменту освіти МОІППО.  В цілому можна сказати, що захід став надзвичайно корисною подією у життіМиколаївської області. Адже усі ми – і священики, і педагоги – робимо одну справу:піклуємося про дітей. І голова наша мета запалити у їхньому серці свічку Христової віри –цей вогник добра, котрий буде світити на їхньому життєвому шляху у майбутнє. Це і єсправжнє значення слова «освіта» від словосполучення «проливати світло».      {phocagalleryview=category|categoryid=661|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}    Інформаційно-просвітницький відділ Миколаївської єпархії
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