Звіт про проведені заходи до 100-річчя з Дня
нарождення В.О.Сухомлинського
«Що було найголовнішим у моєму житті?
Не роздумуючи, відповідаю:
Любов до дітей»
В.Сухомлинський
28 вересня 2018 року все прогресивне людство
вшановує пам’ять видатного педагога, вченого,
письменника Василя Сухомлинського, який залишив
нам, сучасникам, величезну педагогічну спадщину,
що по праву вважається «Золотим фондом Гуманної
педагогіки».Долучилося до святкування і ДНЗ ХВПУ № 6, в якому з
24.10.2018 по 02.10.2018р. проходила методична декада, присвячена
великому педагогу В.О. Сухомлинському, якого по праву називають
учителем добра і краси. Під час проведення методичної декади було
організовано та проведено різноманітні методичні та виховні заходи;
тематичні уроки; книжкові виставки; батьківський всеобуч; віртуальні
екскурсії.

Протягом проведення декади в читальні залі було оформлено тематичну
виставку науково-методичної літератури «В.О. Сухомлинський – у діалозі з
сучасністю» та районній бібліотеці виставку дитячих творів «Стежками
творами Сухомлинського ».

Цікаво і змістовно проведено Тиждень пам’яті
у методичному
об’єднанні класних керівників, бо було
проведено
методичний
дайджест
«Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського в
практиці
роботи:
«Ідеї
видатного
педагога В. О. Сухомлинського – в
практику сьогодення». (Відповідальний:
голова МО Лєвіна А.В.). До проведення
заходів Тижня долучилась практичний
психолог
закладу,
організувавши
проведення тестових вправ «Склади
портрет
за
моральними
якостями
сучасної людини» для учнів 2, 3-х курсів. Вчителі методичної комісії
соціально-гуманітарного циклу провели:
Відкритий урок: «Риси характеру»,
Конкурс учнівських творів: «Учитель
починається ... »,
Бібліотечна
година: «Штрихи до
портрета
В.О.
Сухомлинського»,
Конкурс
стіннівок: «Видатний
педагог ХХ століття».
Та змістовним і
багатогранним стало
проведення літературно-музичної композиції
«Людина починається з добра».
Проведені уроки, присвячені творчій
спадщині
В.О.Сухомлинського,
показали
володіння як традиційними так інноваційними технологіями навчання,
значну увагу приділили системі розвитку творчих здібностей учнів.
Батьківський всеобуч. На засіданні батьківського всеобучу було
проведено лекторій для батьків за книгою В.Сухомлинського «Батьківська
педагогіка».

Плідна робота, проведена педагогічним колективом училища сприяла
вирішенню завдань сучасної освіти з формування всебічно розвиненої,
гармонійної особистості, поширенню далекоглядної і перспективної
ідеології, розробленої видатним педагогом і письменником Василем
Сухомлинським, а всі медпрацівники мали змогу. Ще раз переконатися. що
ідеї педагога Сухомлинського неповторні, його приклад надає сил, підносить
дух, заставляє діяти.

