
28.01.2014 Підписано угоду про співпрацю єпархії з МОІППО

  

    28 січня митрополит Миколаївський і Очаківський Питирим і директор Миколаївського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Анна Михайлівна Старєва
підписали угоду про співпрацю між інститутом і Миколаївською єпархією. Предметом
угоди є реалізація співпраці в галузі виховання дітей та молоді, спільна
культурно-просвітницька і педагогічна діяльність.

  

 Також Анною Старєвою було оголошено протокол намірів щодо співпраці, у якому
подано перелік заходів як запрошення до подальшої спільної діяльності, а саме:  

      
    -    науково-практичний семінар «Ідеї духовно-морального виховання особистості в
педагогічній спадщині К. Д. Ушинського» (березень)  
    -    педагогічні читання «IV Покровські читання» (жовтень)  
    -    міжрайонний семінар «Формування моральних цінностей учнів у системі виховної
роботи загальноосвітнього навчального закладу» (вересень)  
    -    батьківські дебати (двічі на рік, за планом МОІППО)  
    -    засідання наукової лабораторії «Духовно-моральне виховання дітей старшого
дошкільного віку» (лютий, квітень, червень, жовтень, грудень  
    -    батьківська трибуна (двічі на рік, за планом МОІППО)  
    -    форум «Пам’яті вдячні нащадки…» (до 70-річчя визволення України від
фашистських загарбників) (жовтень)  
    -    курси підвищення кваліфікації педагогів зі спецкурсом «Основи християнської
етики»

 (2 групи, червень)  

        

  На урочистому засіданні були присутні голова єпархіального відділу у справах сім'ї,
благочинний Миколаївського районного округу, протоієрей Віктор Сулима,  благочинні
Міського і Жовтневого округів архімандрит Варнава (Гладун) і протоієрей Петро
Струкало, голова єпархіального відділу релігійної освіти і катехизації протоієрей
Михайло Бойко та його заступник протоієрей Геннадій Коробков, співробітники
інституту.    Вела зучтріч старший викладач кафедри психології, педагогіки та
менеджменту освіти МОІППО Тетяна Капустеринська.  

      

  Також Правлячий Архієрей вручив відзнаки за плідну працю у славу Святої Церкви.
Директора інституту Анну Старєву було нагороджено грамотою Предстоятеля УПЦ;
кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри психології, педагогіки та
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менеджменту освіти МОІППО Катерину Нор і старшого викладача кафедри психології,
педагогіки та менеджменту освіти МОІППО Світлану Калашнікову - архієрейськими
грамотами.

  

  Наостанок було переглянуто фотопрезентацію про спільні проведені заходи.  
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