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Березень 2012 року

ГАЗЕТА УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПРО ОСВІТУ ДЛЯ ОСВІТЯН
ВИДАЄТЬСЯ 1 РАЗ У КВАРТАЛ

Весна і жінка – вічне джерело усього
сущого, що в світі процвітає…
Це не випадковість, що саме на початку весни, коли природа
робить перший подих на повні груди, коли люди чекають тепла,
оновлення та ніжності, ми відзначаємо
Міжнародний жіночий день! Свято 8 Березня є символом
сердечності, доброти, кохання, радості і тепла.

Дорогі жінки!

Ваша ніжна усмішка, енергія, відповідальність, активна
життєва позиція несуть у світ злагоду, добро та любов.
Залишайтеся завжди такими ж неповторними, трепетними та
загадковими. Нехай вас ніколи не оминає турбота чоловіків, а
прекрасні почуття дарують натхнення для нових творчих успіхів
і життєвих перемог! Будьте коханими і кохайте!
Гарного вам настрою і веселої хвилі!
З повагою, міський голова Юрій БЕРКУТ

Вітаємо ! Вітаємо! Вітаємо!
16 лютого в обласному філармонійному центрі фестивалів та концертних
програм відбулося урочисте підбиття підсумків та нагородження переможців і
лауреатів другого етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу “Учитель року-2012“. В
урочистостях взяли участь голова обласної державної адміністрації Володимир Хоменко, голова обласної ради Анатолій Мельник, начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Анатолій Заліський.
У номінації “Українська мова та література” переможцем стала учительсловесник Прилуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Наталія Скиба.
Закохана в рідне слово, вона давно любить незвичайні уроки, де відбувається
не механічне вивчення матеріалу, а діє маленька творча лабораторія вчителя та учнів. Доброта, підтримка, радість спілкування двох рівних партнерів (дорослого та
дітей) – саме так Наталія Василівна реалізує ідеї співробітництва й має для цього
великий професійний потенціал.
У березні 2012 року Наталія Скиба представлятиме Чернігівську область на ІІІ турі Всеукраїнського конкурсу “Учитель року-2012” у номінації “Українська мова та література”, який відбудеться у місті
Рівне.

Нехай усі зусилля вчителя перетворяться на грандіозні досягнення!

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ ЗА ПІДТРИМКИ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ЮРІЯ БЕРКУТА
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Про деякі аспекти закінчення навчального року
Відповідно до нормативних документів Міністерства освіти, молоді та спорту України навчальні заняття 2011-2012 навчального року закінчаться у 1–8 та 10 класах 25 травня, в 9 класах –
11 травня, в 11 класах – 3 травня 2012 року.
Державна підсумкова атестація у 4-х класах буде проведена з 11 по 20 травня із української мови та читання, математики.
Державна підсумкова атестація випускників 9 класів буде проведена з 14 по 30 травня.
14 травня 2012 року – українська мова (диктант за
завданнями, оголошеними МОНмолодьспорту).
18 травня 2012 року – математика (за посібником
МОНмолодьспорту). Варіанти завдань третьої та
четвертої частин атестаційної роботи готує управління освіти і науки облдержадміністрації.
Крім того, в основній школі проводитиметься ДПА з географії, біології, а також іноземної
мови чи іншого гуманітарного предмета за вибором навчального закладу.
У загальноосвітніх навчальних закладах
(класах, групах) з поглибленим вивченням предметів, спеціалізованих навчальних закладах, ліцеях,
гімназіях, колегіумах таким предметом за вибором
може бути той, що вивчався поглиблено.
З усіх обов’язкових предметів атестація
проводиться письмово за збірниками, рекомендованими МОНмолодьспорту. У разі проведення атестації за вибором форму проведення атестації
(усно чи письмово) обирають учні.
Державна підсумкова атестація випускників 11 класів буде проведена з 4 по 11 травня з
трьох предметів у наступні терміни:
4 травня 2012 року - українська мова
(у формі переказу без творчого завдання за текстом, визначеним та оголошеним Міністерством

Новини з міністерства

освіти і науки, молоді та спорту України, за посібником «Збірник переказів для державної підсумкової атестації з української мови. 11 клас» (укл. Шелехова Г.Т., Новосьолова В.І., Ярмолюк А.В. – К.:
Центр навчально-методичної літератури, 2012);
7 травня 2012 року – математика, як профільний предмет (для учнів, які навчалися у класах
з профільним навчанням або в класах універсального профілю) за збірниками завдань, рекомендованими МОНмолодьспорту.
При вивченні двох профільних предметів
(наприклад, фізики і математики у фізикоматематичному профілі) атестацію складають з
одного із них за вибором навчального закладу.
Другий профільний предмет може обиратися учнями для складання атестації як предмет за вибором.
У класах універсального профілю атестацію складають з математики або історії України за
вибором учня.
11 травня 2012 року – математика, як предмет за вибором учня.
Варіанти завдань третьої та четвертої частин атестаційної роботи з математики готує управління освіти і науки облдержадміністрації.
Конкретні дати проведення атестації з інших профільних предметів та предмета за вибором
учнів визначають навчальні заклади за погодженням з відповідними органами управління освітою.
Документи про повну загальну середню
освіту вручити випускникам 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів 12-13 травня
2012 року. Документи про базову освіту вручити
учням, які закінчили 9-й клас 31 травня –
1 червня.

Ольга КОЛОШКО,
головний спеціаліст управління освіти

Про офіційне друковане видання
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту
України від 14.02.2012 року № 164 надано статус єдиного
офіційного друкованого видання Міністерства освіти і науки,
молоді і спорту щотижневій газеті «ОСВІТА УКРАЇНИ»,
інформаційному збірнику (коментарі) Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України (збірник офіційних нормативних
документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України),
бюлетеню "Атестаційний вісник" (інформування громадськості
щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань),
видавництво яких здійснюється державним інформаційновиробничим підприємством видавництвом «Педагогічна преса»,
засновником якого є Міністерство.
Посилання: www.mon.gov.ua
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На порозі духовної весни
Щоб радість, щастя і любов
вишиваним цвіли рушником
У Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського
підбито підсумки шостого конкурсу освітянських проектів. Меценатом конкурсу є професор Манітобського
університету (Канада), українець за походженням Орест
Цап. Безпосередніми учасниками виступають вчителі,
викладачі, студенти і учні навчальних закладів Чернігівщини.
Кілька років тому в рамках відомої Фундації
доброчинних громадських ініціатив «Україна - діаспора» було створено Фонд, метою якого стала адресна
підтримка освітянських проектів на Чернігівщині, які
актуальні за своїм характером, висвітлюють передовий
освітянський досвід, створені у розрізі сучасних інноваційних технологій і добре адаптовані для втілення у
шкільну практику.
У 2011 році журі отримало 64 проекти з усіх
районів Чернігівщини. Експерти Фонду виділили сім
найкращих проектів, котрі, на їхню думку, найбільш
повно відповідають критеріям, що їх висуває Фонд Ореста Цапа.
У
номінації
«Мистецтво» перемогу виборола робота вчителя трудового навчання Прилуцької
гімназії № 1 Світлани Ніколенко «Дослідження традицій вишивального мистецтва
в одязі та побутових речах
Прилуччини». Дана робота
присвячена дослідженню
історії розвитку вишивального мистецтва на Чернігівщині, особливостей вишивки
побутових речей та одягу
Прилуччини, їх значимості і
застосування. Світлана Ніколенко переконана, що
звернення до життєвих джерел народного мистецтва, до
збереження й оновлення всіх його видів – це усвідомлення свого родоводу, духовних традицій, втрата яких
загрожує існуванню самого народу.
Члени комісії відзначили проект дослідження
Прилуччини як надзвичайно цікавий, адже за часи існування конкурсу тільки прилучани звертаються до історії вишивального мистецтва і знову перемагають.

Олена РОГАЛЬОВА, заступник директора
з навчально-виховної роботи гімназії № 1

Ясна зоря її життя …

Саме під такою назвою 22 лютого 2012 року на
базі школи-дитячого садка імені Софії Русової в місті
Києві був проведений круглий стіл педагогічних працівників, присвячений 156-й річниці від дня народження Софії Русової. Я як керівник закладу, що працює за
спадщиною С.Ф.Русової, та вихователь-методист Маладика Г.П. взяли участь у даному заході. Учасниками
зібрання були науковці Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України; викладачі кафедри методики та психології дошкільної і
початкової освіти ІППО Київського університету
ім..Бориса Грінченка; Тетяна Вороніна, головний редактор часопису “Дитячий садок”;Віолетта Дворецька,
лауреат освітянського конкурсу “Таланти твої, Україно!”; колеги із ДНЗ №4 “Сонечко” м. Трускавець.
Традиційно зібрання розпочалося запалюванням свічки пам'яті. З вуст дітей звучали слова возвеличення та вдячності Софії за її неоціненний скарб педагогічної мудрості. Вправними рухами народних та сучасних таночків, мелодійним співом народних та авторських пісень діти довели, що є справжніми українцями.
Науковці своїми твердженнями запевнили нас,
практиків, що українська дитина — це унікальна дитина, і те, що закладено через підсвідомість, а це декламування віршів, спів українських народних пісень, виконання таночків, носіння вишиванок – закладено на віки.
І саме завдяки такому потужному скарбу здійснюється
громадянське виховання — виховання громадянина
України, про яке так мріяла Софія Русова.
Учасники круглого столу дійшли висновку, що
тільки спільна праця науковців та практиків допоможе
виховати «національно свідомих громадян української держави.”

Олена НЕДІЛЬЧЕНКО,
завідуюча ДНЗ № 28 Центру С.Ф.Русової

Будити в дитини почуття, виховувати духовні цінності –
це не додаток до навчання, а головне завдання школи…
Василь Сухомлинський
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Звітує Мала академія наук міста Прилуки

З 16 по 20 січня 2012 року на базі гімназії № 5 було проведено
І (міський ) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів МАН. У І етапі конкурсу-захисту взяло участь 26 учнів 9-11 класів із
усіх ЗНЗ міста. У тому числі по відділеннях: філологія та мистецтвознавство – 10
учнів, науки про Землю – 2 учні, фізика та астрономія – 1 учень, хімія та біологія –
4 учні, математика – 1 учень, комп'ютерних наук – 1 учень, історія – 3 учні,
філософія та суспільствознавство – 1 учень, економіка – 1 учень, екологія та
аграрні науки – 2 учні. У порівнянні з минулим навчальним роком збільшилася
кількість учасників ( з 19 до 26) та розширилась мережа відділень.
Науковою новизною, значним ступенем самостійності виконання та
особистим внеском авторів вирізнялися роботи учнів відділень філології та
мистецтвознавства, історії, наук про Землю.
Переможцями конкурсу визнано 23 учні ( 89% ) у сімнадцяти секціях.
Кращі результати показали учні гімназії № 1 (п'ять переможців), гімназії № 5 та
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 (по три переможця). На обласний етап конкурсу-захисту
було направлено 15 робіт.
Переможцями ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту стали вісім прилуцьких школярів, що значно
більше, ніж у минулому навчальному році ( 4 учні ).
Чередніченко Дарина (гімназія № 5), Карпенко Ольга (гімназія № 5), Тищенко Тетяна (гімназія № 1),
Тишкевич Богдан (ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9), Рілов Роман (СШ № 6), Мандзюк Вадим (ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7),
Саполович Євген (ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2), Романець Ольга (гімназія № 1).
Тишкевич Богдан та Романець Ольга будуть презентувати свої дослідницькі роботи на ІІІ етапі конкурсузахисту у відділенні наук про Землю у секціях “Географія і ландшафтознавство” та “Кліматологія і метеорологія”.
Будемо чекати результатів.

Світлана ЧЕРНЯКОВА, завідуюча ММЦ управління освіти

Захист прав дитини – один з ключових
пріоритетів державної політики
1 березня за участю Уповноваженого Президента України з прав дитини Юрія
Павленка на засіданні Громадської гуманітарної ради при голові облдержадміністрації
розглянули питання забезпечення реалізації прав дітей на Чернігівщині та виконання
завдань, визначених Указом Президента України «Про питання щодо забезпечення
реалізації прав дітей в Україні».
На засідання були запрошені голови районних державних адміністрацій, міські
голови Чернігова, Ніжина, Прилук, керівники обласних управлінь, установ та організацій,
начальники служб у справах дітей райдержадміністрацій тощо.
«Від спроможності влади забезпечити гідне дитинство своїм наймолодшим
громадянам безпосередньо залежить майбутнє нашої держави. Наше завдання сьогодні детально проаналізувати
перші підсумки виконання та реальний стан дотримання і реалізації прав дітей як в області в цілому, так і в кожній
територіальній громаді зокрема», - підкреслив голова облдержадміністрації Володимир Хоменко.
Заступник голови облдержадміністрації Віктор Тканко поінформував присутніх про роботу обласної
державної адміністрації у напрямку реалізації завдань, визначених вищевказаним Указом Президента України.
Також було зазначено, що пріоритетним для області є право дитини на освіту. У 2011 році розпочато реалізацію
чотирьох освітянських програм, які сприяють забезпеченню необхідних умов для здобуття якісної освіти.
Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко розповів присутнім про свої
повноваження і завдання, які поставив Президент України Віктор Янукович. Він також охарактеризував показники
критерію «Захист прав дитини», за яким Кабінет Міністрів України оцінюватиме роботу виконавчої влади в цьому
напрямку.
Юрій Павленко дав позитивну оцінку роботи обласної влади у напрямку охоплення дітей дошкільною та
позашкільною освітою. Він зауважив, що Президентом України Віктором Януковичем було ухвалено рішення про
визначення захисту прав дитини одним з ключових пріоритетів державної політики, виконання якого перебуває на
його особистому контролі».
«Треба кожному чиновнику на своєму рівні чітко виконувати закони і укази Президента і допомагати тим,
хто опинився в складних сімейних обставинах», - підкреслив Юрій Павленко.

Посилання: офіційний веб-сайт Чернігівської облдержадміністрації
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С.5

Розробляємо документи дошкільної освіти
на державному рівні
На сторінках нашої газети ( № 4 за жовтень 2011року) ми інформували читачів про
створення нового центрального органу виконавчої влади – Державну інспекцію навчальних
закладів України, завданнями якої є реалізація
державної політики і контролю за діяльністю
навчальних закладів та забезпечення підвищення якості української освіти на всіх рівнях –
від дитячого садка до вищого навчального закладу.
Новостворене відомство за час своєї
роботи проінспектувало 287 навчальних закладів, з них - 59 дошкільних, в 21 регіоні України.
Як зазначив голова ДІНЗ Михайло Гончаренко: «Результати проведених нами заходів
державного контролю та вивчення засвідчують
позитивні тенденції, що відбуваються останнім
часом у розвитку дошкільної освіти. Водночас,
є ряд проблемних питань, пов’язаних, зокрема,
із здійсненням контролю за діяльністю дошкільних навчальних закладів».
У зв’язку з цим та відповідно до статті
5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності» у січні 2012 року в Державній інспекції навчальних закладів України відбувся круглий стіл, мета якого – обговорення критеріїв
оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг
в системі дошкільної освіти та вдосконалення
нагляду (контролю) за діяльністю дошкільних
навчальних закладів.

У роботі круглого столу взяли участь
Голова, заступник, державні інспектори ДІНЗ,
заступник директора департаменту – начальник
відділу дошкільної та початкової освіти департаменту загальної середньої та дошкільної
освіти МОНМС, головні спеціалісти управлінь
освіти Київської та Житомирської обласних
державних адміністрацій, головний редактор
журналу «Практика управління дошкільним
закладом».
Відповідальна місія випала мені, спеціалісту управління освіти міської ради, бути
учасником круглого столу та поділитись перед
зібранням такого високого рівня досвідом роботи щодо організації контролю за діяльністю
дошкільних навчальних закладів міста Прилуки. Учасники круглого столу обговорили і
схвалили проект постанови Кабінету Міністрів
України щодо затвердження критеріїв оцінки
ступеня ризику від провадження господарської
діяльності з надання освітніх послуг у системі
дошкільної освіти та визначення періодичності
здійснення заходів державного контролю, наголосили на важливості розроблення критеріїв
для проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів та уніфікованої програми комплексної перевірки їх роботи в
міжатестаційний період.
Приємно зазначити, що освітяни нашого міста причетні до розробки та схвалення
документів державної ваги.

Наталія ЛАЗЕБНА,
спеціаліст І категорії управління освіти

Облаштовано майданчики в Інтернеті
Підведено підсумки проведення міського етапу обласного конкурсу на
кращий Інтернет-сайт дошкільного навчального закладу. При визначенні найкращих члени журі керувалися наступними критеріями: оригінальністю оформлення
сайту, зручністю користування, інформаційним наповненням.
Переможцями конкурсу на кращий Інтернет-сайт дошкільного навчального закладу стали:
І місце – ДНЗ № 10 (зав. Лариса Дрожнікова), ІІ місце – ДНЗ № 9 (зав. Людмила Шинкаренко),
ДНЗ № 29 (зав. Тетяна Макотра), ІІІ місце – ДНЗ № 3 (зав. Тетяна Рудько), ДНЗ № 8 Центр
В.О.Сухомлинського (зав. Олена Ляшенко), ДНЗ № 19 (зав. Ольга Дорофій).
Сторінки Інтернет-сайтів дитячих садків містять інформацію про педагогічний досвід та методичну роботу, досягнення педагогів та вихованців закладу, гостьові сторінки та сторінки фахових
спеціалістів (медичного працівника, практичного психолога, логопеда), фотогалерею, форуми.
Запрошуємо до онлайн-спілкування!

Тетяна ЗУБКО, методист ММЦ

ЗДОБУТКИ НАШОЇ ОСВІТИ

С.6

У Прилуках відкрито
Шевченківську світлицю

Третього березня в Прилуках відбулася
неабияка подія. В Центрі творчості дітей та юнацтва було урочисто відкрито «Шевченківську світлицю». Почесне право це зробити було надане міському голові Юрію Беркуту та Борису Войцехівському, раднику, організатору Шевченківського
комітету з Національної Премії України імені
Т.Г.Шевченка, члену правління Українського фонду культури громадського організаційного комітету «Великий проект» «Григорій Сковорода – 300».
Багатющі матеріали для світлиці, які були
надані представниками Чернігівського земляцтва,
створюють цікаву, оригінальну експозицію, де і
справді все немов оповите ореолом світла та духовної краси.
У світлиці знаходиться ціла сюїта автопортретів Т.Г. Шевченка, написаних в різні роки його
життя. Виконано роботи олівцем, тушшю, олійними фарбами. Та найбільш цікавлять відвідувачів
Шевченкові офорти. Складною технікою написання офортів митець володів досконало, працював
над роботами віртуозно, маючи до цього неабиякий хист. Саме за офорт «Вірсавія» йому вперше в Росії було присвоєно звання «Академіка гравюри». Серія малюнків, написаних у 1845 – 1846
роках, не може не вражати своєю майстерністю
та теплом акварелей, напоєних сонцем України.
Ці малюнки художник робив, мандруючи містами
та селами рідного краю. Очима вільної людини
вдивлявся він у землі предків, спостерігав за страхітливим запустінням і занедбаністю тих місць, де
колись вирувало життя, де панували велич і звитяга: Чигирина, Суботова, Мотриного та Густинського монастирів, Переяслава, Седніва…

Знайомлячись із унікальними виданнями, якими багата Шевченківська світлиця, переконуєшся, що у Прилуках є тепер ще одна духовна скарбниця для людей, храм світла та любові
до України.
Слід не забувати, що вільною людиною
Т.Г. Шевченко був лише 9 років. Та цього було
досить, щоб на всю Україну зблиснув його могутній талант.
Вдивляючись в матеріали експозиції перед думаючою людиною постає багато запитань, і відповіді на них можна знайти, досліджуючи безцінні скарби Шевченкової спадщини.
Серед експонатів є
факсимільні видання
«Кобзаря», видання яких стали раритетними,
«Кобзарі» різних видавництв, ілюстрації до
яких робили видатні художники сучасності:
І.Марчук, М. Стороженко, В.Лопата, В.Гарбуз,
О. Данченко та інші.
Світлицю збагачують і розкішне видання «Кобзаря», подароване працівниками національного музею ім. Т.Г.Шевченка, і «Поезії» в
двох томах, ілюстровані нашим талановитим
земляком, лауреатом Шевченківської премії
Олександром Івановичем Івахненком. Його малюнки надзвичайно вражають своєю мудрістю,
глибиною, соковитістю та божественністю.
У вітринах світлиці відвідувачі можуть
ознайомитися із «Малою книжкою» Т.Г. Шевченка, створеною на основі «Захалявних» зошитів і виданою видавництвом Академії наук. Це
факсимільне видання, справжня реліквія.
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Представлені також портрети Кобзаря на склі,
на пластмасі, гіпсові портрети та ескізи пам’ятників Т.Г. Шевченку. У світлиці є копія посмертної маски Шевченка, світлини його братів,
портрет батька, малюнок батьківської хати в
Кирилівці, копії різних документів. І вдивляючись у це все, згадуються поетичні рядки
І.Драча : «Скиньте з Шевченка шапку та отого
дурного кожуха. Відкрийте в нім академіка.
Ще одчайдуха. Ще каторжника роботи. Ще
нагадайте усім: Йому було перед смертю всього
лише сорок сім».
Усі зацікавлені творчістю генія можуть
ознайомитися із фрагментами картин, написаних олією: «Катерина», «Селянська родина»,
«Циганка - Ворожка», та репродукцією картини О.Івахненка «Царівна врожаю».
Про світлицю можна розповідати годинами, а вивчати Шевченка – десятиліттями. Бо
він був не лише художником та творцем відомого «Кобзаря», він був ще й драматургом, прозаїком, мислителем, фольклористом. І про його
життя можна більше дізнатися із унікальних
видань, які є у прилуцькій Шевченковій світлиці. Це і безцінні
видання
видавництва
«Криниця», і книги таких талановитих авторів
як Д.Чуб, Т.Жур, О.Забужко, Ю.Ковтун та багатьох інших.
Кожна книга у світлиці унікальна посвоєму, кожна книга – «Діамант на чорнім оксамиті».

С.7
І, ясна річ, експонати світлиці будуть
увесь час поповнюватись, бо і в день відкриття
гості Прилук із столиці привезли багато подарунків – книг, картин, календарів.
Відкриття світлиці стало справжнім святом, на якому лунала чудова музика, зворушливі
палкі виступи представників Чернігівського земляцтва та прилуцької громади, звучали геніальні
рядки Пророка нації – Кобзаря.
Вже після того, як високоповажні гості
ознайомилися з експонатами щойно відкритої
зали, де поселилась духовність, туди збіглася гамірна дітвора, яка навчається в хореографічному
гуртку ЦТДЮ. Діти захоплено роздивлялися усе
довкола, не приховуючи своєї зацікавленості.
Засипали запитаннями і щось обговорювали між
собою. А мені не менш цікаво було відповідати
на їхні запитання, і радіти з того, що це дітям потрібно.

Світлицю в Прилуках
відкрито!
І нехай це стане ще одним кроком до творчих осяянь митців Прилуччини, до великих і
маленьких відкриттів юних шевченкознавців,
до ствердження в нашому житті високої
духовності.
Валентина ГРИБЕНКО,
керівник літературної студії “Дивосвіт”
Центру творчості дітей та юнацтва,
член спілки письменників України

І возвеличимо на диво
І розум наш, і наш язик…
Тарас Шевченко

ГАЗЕТА УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПРО ОСВІТУ ДЛЯ ОСВІТЯН
ВИДАЄТЬСЯ 1 РАЗ У КВАРТАЛ

Психологічний простір

Наша адреса: 17500
Чернігівська область
м. Прилуки
вул.Вокзальна, 24
Телефон: 3-44-32
Факс: (04637)3-00-22
Эл. почта:.
e-mail: prilosvita@yandex.ru

28 лютого 2012 року
в рамках роботи міської Координаційної ради з питань
протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу у Прилуках перебував Дейкун
Микола Петрович, головний
лікар Чернігівського обласного центру з профілактики
та боротьби зі СНІДом.
Фахівець з питань
ВІЛ-СНІДу завітав у гімназію № 5 та спеціалізовану
школу № 6, де ознайомився
з
інформаційнопрофілактичною роботою з
даної проблеми, яка здійснюється шляхом запровадження курсу “Школа проти
С Н І Д у ” т а п р о гр ам и
“Рівний – рівному”.
Дейкун М.П. наголосив на тому, що альтернативою шкідливим звичкам
повинен стати спорт.

Позитивні і негативні
сторони соцмереж
Колись друзів викликали погуляти з двору,
потім – по домашньому телефону. А сучасним дітям
не потрібно навіть виходити з власної кімнати, щоб
поспілкуватися,
поділитися останніми новинами,
обмінятися фотографіями, музикою, фільмами і всім класом зробити
домашнє завдання. Все це стало можливим завдяки всемогутньому
Інтернету й уже такому звичному поняттю, як “соціальна мережа”. Добре це
чи погано? Спробуємо проаналізувати
всі “за” і “проти” дитячого
спілкування в соціальних мережах.
Чотири “ЗА” віртуальне спілкування
1.
Дитина опановує роботу з комп'ютером і в Інтернеті.
2.
Отримує безліч інформації, навчається її “фільтрувати”, що позитивно
впливає на логічне мислення, пам'ять, увагу.
3.
Якщо друзі чи однокласники живуть в іншому місті або районі великого
міста, школяр не випадає зі свого кола спілкування, перебуває в курсі
останніх подій у житті однолітків.
4.
Під час листування з іншими дітьми відточує вміння грамотно будувати
речення, висловлювати свої думки.
П'ять “ПРОТИ” віртуального спілкування
1.
Світ соціальної мережі розмиває рамки загальноприйнятих понять: добре/
погано, пристойно/непристойно, красиво/вульгарно тощо. Дитяча психіка
незахищена перед світом, де здається, що можна все і ніхто про це не
дізнається.
2.
Спілкуючись з однолітками в неформальній ситуації тільки в соцмережі,
дитина не розвивається емоційно. Адже текстові повідомлення позбавлені
міміки, жестів, енергетичних імпульсів. Важко визначити, чи людина
щира, як вона відреагувала на висловлювання співрозмовника.
3.
Спотворюється розуміння дружби, адже в мережі в тебе може бути 300
друзів, та запросити на день народження в реальному світі нікого.
4.
Виникає проблема самоідентифікації учасника соцмережі, адже в
Інтернеті можна зробити себе розумним, дотепним, популярним і гарним,
а в житті залишатися сірою мишею, нецікавою одноліткам.
5.
Батьки не можуть проконтролювати, з ким спілкується дитина, яку
інформацію вона отримує. Адже не треба забувати, що в мережі повно
педофілів і просто людей не сповна розуму.
Усі ці “небезпеки” справді загрожують дитині, якщо вона проводить у
віртуальному світі більшу частину дозвілля. Тому намагайтеся зайняти школярів
в реальному світі. Проводьте час разом, читайте книжки. Дивіться фільми. А
основне – спілкуйтеся, пояснюйте, не тільки слухайте, а й дослухайтеся. Тоді ви
зможете запобігти неприємним ситуаціям.
Антуан де Сент-Екзюпері писав: “Єдино справжня розкіш – розкіш
людського спілкування”. Мова йде саме про живе спілкування між людьми…

Матеріал підготувала методист ММЦ Ірина ОГОРІЛКО
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