Вогники дитячих думок
Протягом жовтня 2018 року у Завадівській ЗОШ І-ІІІ
ступенів в рамках Міжнародного місячника шкільних бібліотек
проходить Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек під
гаслом: «Шкільна бібліотека - центр творчого розвитку дитини»
(до100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського)».
Шкільна бібліотека, як обов'язковий структурний підрозділ
закладу загальної середньої освіти, є однією з ланок у системі
формування творчого учня, найповнішого розкриття його
здібностей і нахилів. Бібліотекар школи створює комфортні
умови для повноцінного інтелектуального спілкування дітей і
підлітків, сприяє поповненню їхнього інформаційного багажу,
надає творчий простір для проведення дозвілля. Залучаючи
дитину до читання, сучасна бібліотека не тільки відкриває
шляхи до важливих джерел інформації, але й робить значно
важливішу справу – сприяє творчій самореалізації особистості.
Метою цьогорічного Всеукраїнського місячника шкільних
бібліотек у нашій школі є: реалізація основних пріоритетів Нової
української школи, формування покоління, яке здатне вчитися
протягом усього життя, продуктивно розв’язувати нагальні
проблеми сучасності та розвивати цінності громадянського
суспільства.
18 жовтня педагог-організатор школи М.П. Стецик разом з
бібліотекарем Н.М. Кульпою цікаво провела тренінгове заняття
у 5 класі на тему: «Людина починається з добра». Метою
тренінгу було розширити знання учнів про доброту, її значення
в житті людини, стимулювати дітей до добрих вчинків, вчити
робити висновки, розвивати зв’язне мовлення, вміння
висловлювати
свої
думки,
виховувати
чуйність,
доброзичливість, співчуття до оточуючих.
Під час заняття учні слухали повчальні оповідання В.О.
Сухомлинського, дізнались багато про відомого педагогановатора, виконували цікаві вправи, брали участь у
літературній вікторині, шукали асоціації, відзначали важливі
людські чесноти, складали правила доброти. Результатом
творчої праці організаторів та учнів було створення творчої
«галявини квітів-думок».
А от 19 жовтня для учнів 3 класу практичний психолог
школи О.Семеряк провела цікавий урок людяності з
елементами тренінгу за творами і порадами В.О.
Сухомлинського на тему: «Пишаюсь тим, що я людина».

Метою уроку було спонукати учнів до виконання
загальнолюдських
правил
суспільного
життя,
творити
оточуючим добро, сприяти осмисленню та розумінню дітьми
переваг духовних цінностей над аморальними, розвивати
вміння співчувати один одному, говорити теплі слова,
виховувати доброту, людяність, справедливість, щирість
людської душі, прагнути доброзичливої атмосфери у класі.
Атмосфера творчості та взаємодопомоги панувала під час
уроку: повчальні історії, цікаві вправи, повчання, пропозиції,
висновки.
Дякуємо найактивнішим педагогам, які долучаються до
проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек у
нашій школі, адже педагогічна творчість – це здатність
допомогти людині пізнати свій внутрішній світ … навчити її
розуміти і створювати прекрасне.

