Методичні рекомендації щодо підготовка підростаючого покоління
до дорослого, сімейного життя
Методичні рекомендації укладено відповідно до листа ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти» від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної
роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році».
Сім'я та школа мають спільну мету - виховання всебічно розвиненої гармонійної особистості,
яка здатна реалізувати себе в професійному, громадянському і сімейному аспектах.
Шалений ритм життя та напружений робочий графік батьків створили ціле покоління дітей,
що страждають від браку уваги. Сьогодні вкрай необхідно допомогти учням у майбутньому бути
свідомими батьками, готовими до подолання труднощів у сімейному житті; навчити у майбутньому
по-справжньому любити дітей, берегти та зміцнювати сім'ю; забезпечити духовно-моральну основу
особистості.
Питання підготовки дітей та молоді до сімейного життя слід інтегрувати у зміст освіти
початкової, середньої і старшої школи.
У початковій школі дітей варто знайомити з такими поняттями, як сім'я, права і обов'язки її
членів, сімейні традиції, материнство і батьківство, ґендерна рівність.
У середніх і старших класах вивчення навчальних предметів дає широкі можливості для
поглиблення й розширення знань учнів у цьому напрямі. Так, на уроках української літератури
розкривається моральна краса людей, їхнє уявлення про здоров'я, щастя, кохання, сімейне
благополуччя. На уроках історії учнів можна ознайомити з розвитком шлюбно-сімейних відносин, з
сім'єю як соціальним явищем. На уроках правознавства - зі змістом основних положень
законодавства про сім'ю, шлюб, державний захист сім'ї та дитинства. На уроках з основ здоров'я
радимо розглядати основні функції сім'ї та обов'язки членів родини щодо збереження здоров'я,
стосунки та взаєморозуміння в сім'ї, правила спілкування в сім'ї.
Продовжується робота щодо впровадження курсу за вибором «Сімейні цінності» в навчальновиховний процес загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів України для 8-10-х класів у
формі факультативу, курсу за вибором, гурткової роботи, класних годин, окремих бесід та
батьківських всеобучів.
Найбільш ефективним методом навчання, який дозволяє застосувати отримані знання на
практиці, є тренінг. Люди ефективніше вчаться, якщо вони є активними учасниками цього процесу.
Учнів за допомогою різноманітних технік, вправ та ігор, які представлені у курсі, слід залучати до
процесу аналізу та відображення їхнього власного досвіду. Формування в групі атмосфери довіри є
надзвичайно важливим для досягнення успіху загального процесу. Способи і методи навчання мають
активно впливати на систему цінностей та виховувати здатність і бажання до дії.
Для глибшого усвідомлення учнями змісту курсу «Сімейні цінності» пропонуємо педагогам
паралельно проводити роботу з батьками учнів, застосовувати форми роботи в трикутнику «батьки діти - учителі».
Матеріали курсу «Сімейні цінності» розміщено на офіційному сайті Державної наукової
установи «Інститут модернізації змісту освіти» (http://www.imzo.gov.ua) у розділі «Позашкільна
освіта та виховна робота - Проект «Сімейні цінності».

