Гуманістичні уроки життя: Реєстрація для школярів у Берліні та Бранденбурзі
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Гуманістична асоціація Берліна та Бранденбурга
Ми, гуманістична асоціація Берліна та Бранденбурга (Humanistische Verband Deutschlands-HVD),
представляємо інтереси нерелігійних людей, але як відкрита спільнота, знаходимося на рівних правах з
релігійними громадами відповідно до статті 140 Конституції. Ми підтримуємо державу у формуванні та
збереженні гуманних цінностей та працюємо в ім'я створення більш гуманного суспільства, заснованого на
терпимості, самовизначенні та солідарності.
У Берліні та Бранденбурзі ми керуємо більш ніж 25 центрами денного догляду за дітьми, одним коледжем
соціальної педагогіки та викладаємо шкільний предмет „Гуманістичні уроки життя”.
Разом із нашими регіональними відділеннями ми організуємо молодіжні свята у Берліні та Бранденбурзі. Наша
молодіжна асоціація "Молоді гуманісти" організує поїздки на канікули, поїздки вихідного дня та дозвілля для
дітей та молоді.
Ми також пропонуємо комплексне консультування необхідне при вагітності та у сімейних конфліктах, у
питаннях догляду та підтримки членів сім'ї, у випадках житлової потреби, а також при оформленні різних
юридичних документів як, наприклад, призначення опікуна у разі недієздатності або довіреність на прийняття
рішень про медичну допомоги.
У нашій асоціації працюють близько 15 000 осіб, з них понад 1400 штатних співробітників та стільки ж
добровольців. Всі наші працівники пропонують підтримку, консультації та допомогу незалежно від
національності, походження, статі, сексуальної орієнтації чи ідеології.
Humanistischer Verband Deutschlands, Landesverband Berlin-Brandenburg KdöR, Humanistische Lebenskunde,
Wallstraße 61-65, 10179 Berlin, Tel.: 030 61390460, info@lebenskunde.de, www.lebenskunde.de
Аби бути в курсі, підпишіться на розсилку Гуманістичні дослідження життя.
У нашій розсилці вчителі, учні та батьки діляться своїм досвідом та враженнями від шкільних проєктів. Тут є
поради для сімей, ідеї для роздумів та конкурси з розіграшом призів. Безкоштовна інформаційна розсилка
виходить двічі на рік. На цифрове видання можна передпісатися за посиланням: tinyurl.com/hlk-infobrief-abo

Приклади тем із навчальної програми:
Я це я. Я унікальний
Самооцінка
Це моє право
Права дітей
Ми – діти однієї землі
Відкриття схожості та відмінності
Гарне життя за вашими власними вимірюванням
Гуманістичний погляд на життя
По-іншому – теж нормально
Різноманітність форм життя
Світ виснажливий, війна смертельна
Миротворча діяльність та причини воєн
Тому що я дівчинка/хлопчик
Гендерні ролі та рівність
Слідами природи
Охорона навколишнього середовища та можливості для дій
Вирішувати за себе означає брати на себе відповідальність
Гуманістичний погляд на життя
Ви бачите привидів! Скептичне мислення
Ні означає ні! Поважати себе та інших
Чи квіти можуть бути щасливими? Філософство з дітьми
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Реєстрація
Заповнений бланк здайте, будь ласка, у секретаріаті вашої школи
Ім'я батька чи опікуна

…………………………………………………………………………………………………………
Ім'я учня

…………………………………………………………………………………………………………
Школа

…………………………………………………………………………………………………………
Клас
…………………………………………………………………………………………………………
Дата нapoджeння

………………………………………………………………………………………………………
Дата

…………………………………………………………………………………………………………
Підпис учня (якщо 14 років та старше)

…………………………………………………………………………………………………………
Підпис батька або опікуна

………………………………………………………………………………………………………
Ваші дані будуть використані лише для реєстрації на „Гуманістичні уроки життя”.
Що таке гуманістичні уроки життя?
Гуманістичне вивчення життя – це добровільний предмет, який пропонується у школах Берліна та
Бранденбурга нарівні з релігійною освітою. Викладання ведеться у Берліні з 1984 року та у Бранденбурзі
з 2007 року. Наші уроки засновані на гуманізмі та наукових знаннях про людину, природу та суспільство.
Уроки орієнтовані на гуманістичні цінності, такі як самовизначення, відповідальність та толерантність.
Гуманістичне вивчення життя підтримує мирне співіснування у школі та допомагає знаходити рішення
конфліктів.
Що відбувається на уроці?
На гуманістичних уроках життя в центрі уваги перебувають учні з їхнім досвідом, питаннями, інтересами,
проблемами, почуттями та думками. Такі теми, як дружба і перше кохання, допомога та відповідальність,
повсякденне життя дітей та світ дорослих, смерть та вмирання, права дітей та людини, а також питання
про сенс життя регулярно обговорюються на наших уроках. Наша мета – заохочувати та підтримувати
дітей, щоб вони думали про себе та про світ та розвивали думку з нерелігійної, гуманістичної точки зору.
Хто може взяти участь?
Гуманістичні уроки життя відкриті для всіх учнів. Необхідною умовою є письмова реєстрація батьків або
опікунів для дітей віком до 14 років. Після цього віку кожен учень має право самостійно прийняти рішення
про свою участь.
Хто відповідає за гуманістичні уроки життя?
За проведення та організацію уроків відповідає Гуманістична асоціація Німеччини та зокрема її відділення
– Гуманістична асоціація Берліна та Бранденбурга. Вони кваліфікують та затверджують викладачів та
здійснють контроль. Правовою основою для добровільної відмови або згоди на участь в уроках є § 13
Закону про школи Берліна та § 9 Закону про школи Бранденбурга. Гуманістичні уроки життя – це предмет
без оцінок.

[ukrainisch]

