Шановні батьки!

Хто з нас не бажає, щоб виховання наших дітей відбувалося у дусі
людяності, милосердя, пошани до батьків та старших, праце- любства ,
гостинності, вдячності, тощо? Саме тому пропонуємо вам підтримати
ініціативу, спрямовану на те, щоб нашим дітям викладався курс з
програми «Християнська етика в українській культурі».
Завдання цього курсу - сприяння духовно-моральному розвитку
дітей і прищеплення любові до ближнього, до України, через
ознайомлення з національним, культурним надбанням, кращими
зразками вітчизняної культури.
Цей курс розроблений Київським міським педагогічним
університетом ім. Грінченка та рекомендований Міністерством освіти і
науки України (лист № 1/11 - 4033 від 20.06.2007р.). Ця програма не є
релігійною. її викладають звичайні шкільні вчителі, які пройшли
відповідну підготовку в обласному інституті післядипломної освіти
Як свідчить досвід викладання цього курсу в різних областях
України, батьки ставляться до нього дуже позитивно. Ось результати
анкетування, проведеного серед шкіл міста Києва: 97% батьків активно
підтримують вивчення дітьми вказаного курсу, а решта 3% — просто
позитивно ставляться до цього процесу. За переконанням керівника
Київського управління освіти і науки Лілії Гриневич «чим раніше
почати говорити з дитиною про базові цінності, тим раніше вона їх
осягне і прийме. Ми не можемо сьогодні захистити дитину від усіх тих
спокус і негативу, який вона бачить по телевізору, у комп'ютерних іграх
і в житті. Але ми можемо дати їй опертя у вигляді духовних цінностей.
Курс цілком світський, не релігійний».
У разі вашої згоди, щодо впровадження курсу «Християнська етика
в українській культурі» просимо надати на ім'я директора школи
відповідну заяву (зразок додається).
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:
Мозгова Ганна Іванівна - 097 276 75 97 (КиївСтар), 099 126 81 11
(МТС);
Родичева Олена Євгенівна - 097 088 85 13 (КиївСтар), 066 240 65 48
(МТС).
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