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 цілеспрямованість виховання;

 обов'язковий зв'язок виховання з життям;

 єдність свідомості і поведінки у вихованні;

 комплексний підхід у вихованні

 ґрунтується на діалектичному 

взаємозалежності педагогічних явищ і процесів;

 виховання у праці;

 виховання особистості в колективі;

 поєднання поваги до особистості 

вихованця з розумною вимогливістю до нього;

 індивідуальний підхід до учнів у вихованні;

 принцип системності, послідовності і наступності 

у вихованні;

 єдність педагогічних вимог школи, сім'ї і громадськості.







Розрізняють цінності: 

• трансцендентні (абсолютні - в рамках 

релігій);

• соціоцентричні (загальнолюдські); 

• групові (расові, національні, 

професійні);

• антропоцентричні (індивідуальні).





На своїх уроках я впроваджую різноманітні

інноваційні виховні технології, а саме

технологію інтегрованого навчання,

саморозвитку особистості. Завдяки

колективним творчим справам в учнів

розкриваються їхні творчі можливості, вони

отримують задоволення від пізнавальних

інтересів, навчаються мислити, діяти,

формується система цінностей особистості.



. У своїй роботі я спиралась на такі основні ідеї про 

саморозвиток дітей:

• учитель - НЕ наставник, а помічник. 

Найактивніший учасник процесу розвитку - це 

дитина;

• кращий учитель для дитини - це він сам;

• спілкування між дітьми - основа виховання. 

Спілкуючись, вони вчать один одного;

• потрібно зацікавити дитину, а вчитися він буде 

самостійно;

• основа саморозвитку - свобода у виборі, діях, 

думках;

• на крики, заборони і вказівки - табу. Учитель - не 

лідер.



Сімейні цінності - моральні основи життя сім'ї, стосунки

поколінь, закони подружньої вірності, піклування про дітей,

пам'ять про предків та ін. Цінності особистого життя мають

значення насамперед для самої людини, визначають риси його

характеру, поведінку, стиль приватного життя та ін.

Формування національної свідомості та самосвідомості

передбачає: виховання любові до рідної землі, до свого народу,

готовності до праці в ім'я України, освоєння національних

цінностей (мови, території, культури),відчуття своєї

причетності до розвитку національної державності, патріотизм,

сприяє утвердженню національної гідності, залучення учнів до

практичних справ розбудови державності, формування почуття

гідності і гордості за свою Батьківщину.


