«Місту життя: «Батьки. Діти. Вчителі»»
РОЗРОБКА ВИХОВНОГО ЗАХОДУ

Оксана Андріївна Шишлик ст. вчитель географії Плосківської загальноосвітньої
школи 1-3 ступенів Острозького району Рівненської області
Доброго дня! Я рада бачити усіх Вас. Зібрались тут різні за
віком люди: дорослі і діти, яких так чи інакше хвилюють вічні
проблеми - вічні питання дружби і кохання, взаємини дітей і
батьків, учнів і учителів, учителів і батьків.
Нашу зустріч пропоную провести у формі “мосту”. Це буде
символічний місток перед виром дорослого життя.
Учасниками дискусії, розмови будете ви, батьки, діти,
вчителі і ви, - глядачі (запрошені).
- Сьогодні ми прокладемо символічні нитки, які зв’яжуть
воєдино три групи, і можливо, допоможуть дітям у житті.
(Звучить музика, що символізує початок. Можна з
передачі “Я сама”)
(На столі лежать запитання)
Чути сигнал початку, отже, розпочинаймо розмову.
-

Аудиторія батьків, ви готові?

-

Як настрій у наших учнів?

Учні. Прекрасно! Вітаємо усіх, хто зібрався. Чекаємо цікавих
запитань, розумних думок, переконливих відповідей.
-

Як справи у вчителів? Готові?

-

На нашій зустрічі працює “прес-центр”.

Усі готові.

Кому ж першому надати слово?
Учні. У нас накопичилось чимало запитань, а тому й
адресуємо питання учителям і батькам.
Учні - батькам і вчителям:
1. Чи легко бути молодим?
- Поки аудиторія вчителів і батьків збирається думками,
підготується, то я скажу, що у житті людському багато залежить
від того, як сама людина ставиться до свого життя. Юність - це
схід сонця в житті, це легкість, приємність, різноманітність. А чи
легке життя у юності? Дуже цікаве запитання.
Шановні дорослі! Запитання зрозуміли? Хто відповідатиме?
(Відповідь учителів, батьків)
- За столом батьків, пожвавлення. Що у вас там? До кого
запитання .
Батьки. У нас запитання до дітей.
Дружба, любов, кохання... Невичерпною є багатогранність
цих понять. Народжуються вони не випадково і розвиваються за
своїми законами, але найяскравіше це появляється у вашому,
юнацькому віці.
Коли ви кохаєте і перед вами відкривається вся краса світу,
то не завжди заглядаєте у майбутнє. А якщо і мрієте, то ці мрії не
завжди пов 'язані з подружнім життям.
Отже, запитання - батьки - дітям:
2. Подружнє життя починається з дружби чи з кохання?
- Поки учні будуть обмірковувати відповідь, їм допоможе
прес- центр. (Прес-центр запитує вислови про дружбу).

Прес-центр
1.

Хто не шукає дружби з ближніми, той собі заклятий

ворог.
2.

В усі часи вважалось великою цінністю мати друга. У

скіфів дружба перевірялась кров’ю і служила військовим справам.
1. Дружба оформлялася спеціальним договором і великою
клятвою: надрізавши пальці, побратими зливали свою кров у
чашу і змочивши у ній кінці мечів куштували цю кров. Після
цього вже ніщо не могло їх розлучити.
2. Сучасні тлумачні словники й підручники етики визначають
дружбу як близькі стосунки, що засновані на взаємній допомозі,
прив'язаності, спільності інтересів і тому подібне.
1.

Друзів, як правило, об’єднує спільність інтересів,

смаків, поглядів, життєвих цілей, активна зацікавленість один в
одному.
2.

Дружба - це вміння розділити і біль, і страждання.

Досить. Я бачу, що учні готові дати відповідь.
Потреба у другому «Я» - найбільша потреба ранньої юності.
“Перше почуття, до якого схильний юнак, - це не любов, а
дружба” - писав французький просвітитель Ж.Ж. Русо.
Шановні батьки, вас влаштовує така відповідь?
(Відповіді)
Діти. У житті кожної людини дружба відіграє вирішальну
роль саме у юнацькі роки, тому що в цей період у неї не має ще ні
власної сім’ї, ні професії. Єдиний “суперник” нашої дружби - це

любов до батьків і наше ставлення учителів, тобто враження від
ваших поглядів.
Отже запитання до вчителів і батьків
3. Як ви ставитесь до дружби, яка згодом переростає у
кохання, між юнаком і дівчиною? І що таке справжнє
кохання?
(Відповідають учителі, батьки)
Я гадаю, що в учнів є доповнення до запитання
Народження кохання
Стародавня грецька легенда оповідає, що золотокудра
богиня любові Афродіта народилася із морської піни. І якось вона
покохала юнака Адоніса. Заради нього богиня покинула світлий
Олімп - пристанище - богів - і почала полювати по лісах і горах
разом із Адонісом.
Гостре каміння гірських скель і колючки лісових рослин
зранили її ніжні ноги, та в ім’ я кохання Афродіта все зносила.
Через те її краплини крові перетворювалися на червоні троянди.
Ось чому червона троянда стала емблемою краси, непорочності,
ніжності, кохання.
Дякую. Поетично прекрасні стародавні сказання про
народження кохання! Вони й сьогодні оживають в кожному серці.
Однак, коли народжується кохання, за яких обставин і випадків,
ніхто не може сказати. Тільки на шляху до кохання трапляються
терни випробування, які обрамлюють найніжніші почуття.
Учителі хочуть задати запитання. Учителі - учням, батькам.

Учителі. Французький філософ XVIII ст. Гельвецій говорив,
що подібно до променя світла, який складається із цілого “пучка”
промінчиків, всяке почуття складається із великої кількості
окремих почуттів.
4. Отже, з яких почуттів складається райдуга кохання?
Першим надаємо слово прес-центру.
Прес-центр.
1.

Яке воно, справжнє кохання? І. Франко у вірші “Ні, не

любив на світі я нікого” так писав про те, “як живому слід живих
любити”.
Щоб, не зрікаючись себе самого,
Ввійти в другого душу, перейміть,
Його думки, його бажання жить,
Відразу бути паном і слугою,
Зректись себе і буть самим собою...
Але яким повинно бути справжнє кохання за думкою
вчених- психологів? Ось як вони його характеризують.
2.

Усі думки і почуття повинні бути спрямовані на об’єкт

кохання.
-

Прагнення розділяти з коханим усе порівну - і радощі, і

-

Однаковий погляд на світ.

-

Прагнення перевтілитись у свого обранця, відчувати і

горе.

діяти як він.
1. Здатність кохати ще сильніше навіть тоді, коли все проти
(у літературі це називається ефектом “Ромео і Джульєти”,

готовність залишитися з коханим, навіть якщо всі рідні і
оточуючі проти вашого вибору).
-

Бажання продовжити рід, мати дітей.

-

Здатність протистояти життєвим труднощам і незгодам.

-

Самопожертва

й

самозречення

заради

іншого

(готовність залишити коханого, якщо ви впевнились, що він вас
більше не кохає).
Ось як бачиться райдуга кохання вченим. А як нашим дітям
бачиться райдуга кохання?
Відповідь дітей. Життя набагато складніше, ніж існуючі
наукові теорії. Справжнє кохання трапляється у житті нечасто...)
А зараз надамо слово батькам. Як на вашу думку, з яких
почуттів складається райдуга кохання?
(Відповідь.)
Надаємо слово дітям.
Вона засміялась тоді, і враз якось дивно защеміло серце,
застукало у висках, перехватило подих, потемніло в очах, всі звуки
кудись зникли. Це було всього мить, але воно вразило тебе, а
враження надовго запам 'яталось. Ти підсвідомо шукаєш її серед
інших. Ти вдивляєшся в її риси, вслуховуєшся в її голос, починаєш
згадувати найменші деталі попередніх із нею відносин, і все з
єдиною метою - зрозуміти: а що вона відчуває до тебе? Як
правило, поки нема хоч би маленького натяку на взаємність,
почуття наше тільки шукає підтвердження тому, що і він
симпатичний іншому.

А потім? Потім думки починають кружитись навколо обліку
того, хто схвилював тебе. Хочеться бачити його частіше, і ти
шукаєш випадкових зустрічей. А коли вони неможливі, то
перебираєш в пам'яті попередні зустрічі, погляди, жести, слова ...
Навіть його мовчання стає багатозначним. Все навколо нагадує
його. Людини не має поруч, а ти постійно відчуваєш її близькість.
Він один значить для тебе більше, ніж всесвіт.
Любов приносить із собою гостре бажання бути завжди
разом. Є такий вислів: “Счастливые часов не наблюдают ”. Час,
проведений разом, - точно мить, кожна година розлуки - роком.
5. Отже, запитання до батьків, вчителів, бабусь.
- Перше кохання і в якому віці воно прийшло до вас? Як ви
завойовували це кохання?
Поки батьки згадують про перше кохання, я продовжую
думку. Спілкуючись, закохані як би обмінюються частинками
своїх душ.
Вони іноді не бачать нічого, щоб розділяло їх, таке велике
їхнє почуття духовного єднання.
Закохані вміють “Розмовляти” мовчки, розуміючи один
одного без слів.
Давним-давно, в древній Індії, народилась чудова формула
ідеальної любові: “Потяг душі породжує дружбу, потяг розуму
породжує повагу, потяг тіла породжує бажання, з’єдняння трьох
потягів породжує любов”.

Дійсно,

для

виникнення

любові

необхідно

всі

три

компоненти. І ось такий приклад.
Якщо юнак прагне обняти, поцілувати свою подругу, якщо
зачарований її фігурою та рисами обличчя, але залишається
холодною його душа, то його почуття можна назвати як завгодно,
але не любов’ю.
Або, якщо дівчині хлопець симпатичний як цікавий
співбесідник, якщо вона повна вдячності за його відданість, але
досить йому обняти її, як все в ній протестує, то говорить про
любов: ще не прийшла пора.
Напевне, сама проблема, з якою зустрічається юність, - це
проблема чекання і впізнавання любові. Але потрібно просто
набратися терпіння і чекати.
Батьки готові?
Слово надаю батькам.
(Відповідь на поставлене дітьми питання №5)
Любов - це незнана країна і ми всі пливемо туди, кожний не
своєму кораблі, і кожний з нас на своєму кораблі капітан і веде
корабель своїм власним шляхом.
Є люди, що часто закохуються. Почуття захоплює їх,
протікає воно бурхливо, але і швидко.
Міцність любові перевірялась і самими, що не є важкими
незгодами, і розлукою, і смертю.
(Вірш “Жди меня")

Багато століть тому найвідоміші римські поети в своїх
творах не тільки оспівували любов, а й давали ряд порад молодому
поколінню.
Щоб пізнати справжнє кохання, знайти його, вони радили
молоді ніколи не спішити з рішенням.
А саме, які поради надамо слово прес-центру.
Слово прес-центру.
1. Все об дивись добре, щоб не на сміх сусідам одружитись.
2.

Сторож жінки - доброчесність.

3.

Стережись, щоб люди, помітивши твою непошану до

батьків, не поставилися з презирством до тебе, і щоб тобі не
залишитись зовсім без друзів, тому, що як тільки вони помітять
твою невдячність до батьків, ніхто не може бути впевненим, що,
зробивши тобі добру справу, одержить подяку.
4.

Природа дала в руки людині знаряддя - інтелектуальну і

моральну силу, але вона може використати це знаряддя й у
зворотному напрямку, тому людина без моральних устоїв
виявляється істотою нечестивою і дикою, нижчою у своїх статевих
і смакових інстинктах.
Підготовка до сімейного життя, як відомо, питання складне
і дуже відповідальне. Особливо в мене запитання до батьків,
можливо, щось допоможуть вчителі, гості батькам.
6. Як ви розумієте поняття “ранні шлюби”? Як ви до них
ставитесь? 1 з якого часу потрібно готувати дитину до шлюбу,
тобто до батьківської відповідальності?
(Відповідь батьків, вчителів)

Надаємо слово прес-центру
1.

Виховувати своїх синів і дочок, як майбутніх чоловіків і

жінок починати слід від народження, при чому прикладом
власного подружнього життя.
2.

Вирішальний позитивний вплив на виховання дітей має

почуття взаємної любові й поваги матері й батька та виявлення
цих почуттів у їхніх щоденних взаєминах, а також їхнє гуманне
ставлення до інших людей.
3.

Прекрасні діти виростають у тих сім'ях, де мати і батько

по- справжньому люблять один одного і разом із тим люблять і
поважають людей.
Ще одне запитання хочуть задати діти батькам, бабусям.
7. Як кохались колись? Чи є щось спільного з
сьогоднішній коханням?
(Відповідь)
Усе нове в людських взаєминах не виникає на порожньому
місці, воно завжди грунтується на досвіді, нагромадженому
попередніми поколіннями.
Хоч ви, сучасні юнаки і дівчата маєте досить високий
рівень загального розвитку і культури, але варто прислухатися до
порад старших досвідчених людей.
Ось і закінчується наша розмова про кохання, розмова на
тему безмежну, трепетну і таку, що, без сумніву, зачіпає, хвилює
кожного із нас. Запитань ще багато.
Що ж ми з’ясували в ході цієї розмови?

Кохання - найдорожче почуття і людина бездуховна: хто
прагне лише, а не віддавати, не пізнає щастя кохання та й взагалі
повноцінного людського щастя.
Кохання - великий труд: почуття, яке треба плекати,
творити постійно, щохвилини всіма силами душі, розуму, рук.
Кохання відкриває дорогу, якою двоє зажди йдуть назустріч
одне одному; не штамп у паспорті, а ось ця дорога співтворчості,
співпереживання,

взаємної

гармонії

-

запорука

щасливого,

тривалого шлюбу, відмінна, визначальна ознака щасливої сім’ї.
Кожне молоде серце відкривається назустріч почуттю
любові.
Любов дарує людині прекрасне, радість, хвилювання,
сумніви і щастя.
І це треба цінувати, дбайливо до цього ставитися.
Дійсно багата та людина, на долю якої “випало рідкісне
щастя відчути хоч на мить ту справжню любов, в якій є все: поезія,
краса, молодість”.
Добре, якби ви, юнаки і дівчата, замислились над цим.

