Владиката на откриването на първия кабинет по
религия: Тук са бъдещите възрожденци на
България
Митрополит Николай освети класната стая в СУ „Константин-Кирил
Философ” и присъства на открит урок, който започна с „Отче наш”
От u4avplovdiv -14.05.2019

„Тук виждаме бъдещите възрожденци на България. Дерзайте! Господи, пази от
зло тези, които са решили да се обучават в тази класна стая, дай им светлина и
разум да познаят твоята истина, запази чистотата и целомъдрието им”. Това каза
пловдивският митрополит Николай днес на освещаването на кабинета по
религия в СУ „Константин-Кирил Философ”.

Дъската в кабинета по религия гледа на изток, тъй като децата започват учебния
час с молитва, а тогава православните християни се обръщат на изток – към
Бога. Над дъската е изписано посланието от Евангелието на Лука: „Оставете
децата да дохождат при Мене и не им пречете, защото на такива е царството
Божие”. По стените на новата класна стая има икони и библиотека с религиозна
литература.
Децата от групите по СИП религия посрещнаха в шпалир дядо Николай, който
ги поздрави с: „Христос воскресе!”. В училището православие се изучава вече не
само в начален курс, но също в 5 и 6 клас. Началните учители, които са
преминали квалификация да водят и часове по религия, са категорични, че целта
на обучението по православие не е да направи децата дълбоко религиозни, а
душите им да се докоснат до християнските добродетели. Това се отразявало и
на ежедневните отношения помежду им. Учебните помагала се осигуряват от
митрополията.
Владиката, началникът на Регионалното управление на образованието Иванка
Киркова, председателят на Общинския съвет Савина Петкова и учители по
религия от областта присъстваха на открит урок с ученици от петите и шестите
класове. Житието на Св. Константин-Кирил Философ, от чиято кончина тази
година се навършват 1150 години, бе темата, по която говори преподавателят
Тодор Дапев. Доскоро той е влизал в класната стая като студент по теология, за
да кара задължителната си практика, но днес вече е редови преподавател и на
него се падна задачата да направи показно пред видните гости. С изключителна
лекота, сякаш са сами в огромната зала, преподавател и ученици се „разходиха”
из историята и се върнаха няколко века назад, за да припомнят при кой владетел
става покръстването на българите и кога е създадена българската църква.
Разбира се, урокът започна с „Отче наш” и минутка на добротата, в която децата
търсят прошка за своя грешка или споделят какво ги е развълнувало.
В работните си листове учениците разполагаха с откъс от „Пространното житие
на Константин-Кирил” и научиха, че негово дело е глаголицата, за изписването
на която са използвани геометрични фигури, че е превел от гръцки Библията, за
да направи Божието слово разбираемо за българите. Децата дори разиграха
сцена от защитата на славянската азбука от триезичниците.
Старши учителят Десислава Кръстева представи добрите практики в обучението
по православие в училището, а доц. Елена Арнаудова от Пловдивския
университет – изследване за позицията на родителите относно изучаването на
религия. Анкетирани са 75 семейства на деца от 2 до 4 клас. Личността на
учителя и подкрепата на родителите определят и интереса към предмета, сочат
резултатите от

допитването. Формирането на християнски ценности се отразявало върху
поведението на децата в ежедневието – грижили се за по-малките в семейството,
уважавали възрастните, преодолели агресивните прояви.

