Педагогічна
християнських
відбулася
в
«Оазисі»

конференція
вчителів
черкаському

Із кожним роком дедалі більше християнських навчальних
закладів з’являється на теренах України, педагоги проводять
зустрічі, щоб поглибити свої знання про інтеграцію
християнського світогляду у навчальний процес . Так, з 8 по 10
квітня в приватному навчально-виховному комплексі «Оазис»
міста Черкаси відбулося методичне об’єднання вчителів
фізичного виховання, музичних керівників та вихователів
дитячих навчальних заходів, організованих адвентистами сьомого
дня.
Ця зустріч, організована керівником відділу освіти Церкви
адвентистів сьомого дня (АСД) в Україні Андрієм Шевчуком,
адміністрацією Церкви АСД в Дніпровському регіоні та
керівником її відділу освіти Сергієм Кожухом, стала
майданчиком для збереження кращих навчально-виховних методів
та впровадження нових у процес християнської освіти.
Упродовж трьох днів вихователі і вчителі обмінювалися досвідом
своїх закладів, представили презентації, обговорили важливі й
актуальні питання, які стосуються побудови навчального
процесу, організації занять, і найважливіше, вихованню дітей.
Учасники зустрічі представили програми інтеграції християнства
в навчальний процес з їх поєднанням з програмою навчальних
закладів.

В останній день зустрічі вихователі були присутніми на
відкритих заняттях у дитячому садочку, а вчителям фізичного
виховання запропонували підготувати й провести відкриті уроки
за запропонованою методикою.
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вихователі, музичні керівники з усієї України, а саме з таких
міст, як Буча, Дніпро, Чернівці, Вінниця, Мукачево, Кривий
Ріг, Херсон, Луцьк, Полтава — об’єднались у детальному
дослідженні моделей інтеграції християнського світогляду за
методикою Харро ван Бруммелена та Крістіана Овермана.
Формат заходу — це семінари, практикуми, які проводили
запрошені методисти.

Усі здобуті теоретичні й практичні знання вихователі та
вчителі застосовували на відкритих уроках у школі та на
заняттях у дитячому садочку. Виховний захід, за участю
вихованців старшої групи дитячого садочка, став завершальною
подією з’їзду вчителів і вихователів.
Крім навчально-практичної роботи, яка зайняла більшу частину
часу, гості методичного об’єднання прогулялися мальовничими
куточками міста, побували на набережній широкого Дніпра,
відвідали історичну спадщину Богдана Хмельницького — місто
Чигирин.

Обмінюючись досвідом, новими думками та ідеями, єдині в
молитві за християнські навчальні заклади та освіту в Україні,
вчителі та вихователі продовжують натхненно втілювати Божі
плани щодо молодшого покоління сьогодення. Як зауважив
керівник відділу освіти Андрій Шевчук, подібний захід
спрямований на підвищення кваліфікації вихователів і вчителів
християнських навчальних закладів, так як зараз вже зростає
їхня кількість і є велика потреба в розробці методики і
навчальних матеріалів. Ця зустріч є стартом для подальших
методоб’єднань в дошкільних закладах.
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