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     Питання патріотичного  виховання підростаючого покоління завжди займало
одне з провідних місць у навчально-виховній діяльності освітніх закладів країни.
Особлива роль проблемі  відводиться й нині, адже час вимагає відродження і
розвитку української національної системи освіти. Так 15 жовтня на базі нашої
школи було проведено районний  семінар учителів історії та
педагогів-організаторів Лубенщини. Тож не випадково була підібрана й сама тема:
"Формування національної свідомості, патріотичних почуттів учнів засобами
суспільствознавчих дисциплін та системи виховної роботи".             

Напрацювання нашої школи в цьому напрямку отримали позитивну оцінку відділу
освіти, методистів, колег загальноосвітніх закладів, з якими співпрацюємо вже
багато років поспіль, а тому педколектив і цього разу радо ділився набутим
досвідом з гостями семінару, хлібо-сільно зустрівши прибулих. А серед них:
методисти ЛРНМЦ - Л.П. Шевченко, В.П. Плішенко,  І.О.Міщенко, методист
обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, С.В.Комісар,
директор ПОЦТКУМ. Особливо приємно було зустріти в стінах школи колишнього її
випускника, нині відомого вченого, доктора філологічних наук, кандидата

 1 / 3



Семінар учителів історії
18.10.2014 11:25

педагогічних наук, доцента кафедри української літератури Луганського
національного університету ім. Т.Г.Шевченка О.Неживого, який  тепло відгукувався
про незабутні роки навчання у стінах альма-матері, про яку завжди пам’ятає.      
Таким чином, теоретична частина семінару розпочалась з доповіді Т.В.Гонти,
заступника директора з навчально-виховної роботи, яка розповіла про напрямки
роботи із формування національної свідомості та патріотичних почуттів учнів
нашого закладу, оскільки основний напрямок його навчально-виховної роботи – це
школа національного відродження.  
 
   

  Із захопленням слухали також учасники семінару виступ директора школи,
учителя історії вищої категорії, відмінника освіти України С.І.Мисника про
використання матеріалів шкільного музею при вивченні програмового матеріалу
курсів «Історія України» та «Історія Полтавщини», при цьому Сергій Іванович
наголосив, що «знання минувшини рідного краю для дітей так само важливі, як
вміння читати та писати». Цікаво також було послухати з уст багаторічного
керівника закладу  про результати роботи  шкільних пошукових загонів під час
експедицій, назви яких говорять самі за себе: "Історія міст і сіл України", «Моя
Батьківщина - Україна», «Пізнай свою Україну», »Пам’ятати не можна забути».     У
практичній частині семінару на присутніх чекала захоплююча екскурсія школою,
яку проводили  наші викладачі та учні. Під час неї гості оглянули кабінети історії,
української мови та літератури, нові стенди, дидактичні матеріали, послухали цікаві
розповіді вчителів-предметників, які ділилися досвідом та методикою викладання,
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власними та успіхами вихованців.
 
     Насамкінець учасників семінару ознайомили зі шкільним музеєм, якому 
присвоєно звання «Зразковий» і який є  гордістю нашого закладу. 
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