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семінар-практикум для голів батьківських комітетів шкіл району
на тему «Формування образу батька та його вплив на виховання
підлітків у сучасних умовах».
З привітальним словом виступили методист районного методичного
центру Тетяна Гончарук та директор ЦСПР Ангеліна Лахтадир.
Ангеліна Миколаївна наголосила на важливості посилення ролі
батька у сім’ї і чоловіка в суспільстві у зв’язку з подіями,
що відбуваються в країні, зокрема з проведенням
антитерористичної операції на сході України. Цей напрямок
діяльності має розвиватися одночасно в двох напрямках: в
роботі з сім’ями і водночас з підростаючим поколінням – як з
дівчатами, так і з хлопцями.

Марія Кириленко, фахівець із зв’язків з громадськістю та
пресою ЦСПР, провела з головами батьківських комітетів групову
роботу: «Ідеальний батько очима чоловіків та жінок». Кожна з
підгруп презентувала свої напрацювання.
Було дуже цікаво
порівняти чоловічий і жіночий підхід до рис характеру, що
притаманні справжньому батьку. А одна з жіночих груп працювала
над питанням «Що може завадити стати ідеальним батьком». (З
результатами роботи цих груп можна ознайомитись у окремій

публікації)
Після цього Марія Іванівна зачитала та прокоментувала
результати маленького дослідження, котре провели спеціалісти
Центру з дітьми та підлітками, що перебувають на стаціонарному
лікуванні у Київській обласній дитячій лікарні. Батьки мали
змогу порівняти своє бачення з тим, що думають на цю тему
дівчата і хлопці різного віку. Напрацювання з цієї теми – в
нашій публікації «Ідеальний батько очима дітей».

Після цього
роботу продовжили заступник директора, психолог Ганна Яценко
та соціальний педагог Анна Фломбойм, котрі провели
бесіди
щодо практичних аспектів формування авторитету батька в сім’ї.
Потім учасникам семінару було запропоновані уявні ситуації,
котрі потрібно було обговорити в підгрупах, а потім
підготувати невеличкі сценки у двох варіантах – негативним та
конструктивним. Потрібно було продемонструвати, як мама поведе
себе при дітях, коли вона незадоволена татом: тато приніс мало
грошей; некоректно повів себе з тещею; несправедливо (на
погляд мами) насварив дитину. Батьки з честю справилися з
завданням, а сама демонстрація психологічних етюдів відбулася
жваво, з гумором і максимально наближено до життя. Голови
батьківських комітетів висловили побажання і надалі брати
участь у подібних формах роботи, організованих спеціалістами
Києво-Святошинського
центру
соціально-психологічної
реабілітації населення.
Потім на учасників семінарупрактикуму чекала інша робота, про котру докладніше можна
прочитати на Офіційному сайті Управління освіти, молоді та
спорту Києво-Святошинської районної державної адміністрації.

