






Міжнародний день миру згідно постанови п'ятдесят п'ятої сесії
Генеральної Асамблеї святкується щорік
21 вересня всіма народами як свято миру.
Мир — це те, до чого прагнуть всі народи світу.
Створення в 1945 році в кінці най спустошливішої в людській історії
війни Організації Об'єднаних Націй було реальним втіленням цього
загального прагнення. Збереження миру і розвиток дружніх взаємин між
державами є головними цілями роботи Організації Об'єднаних Націй.
Для увічнення і зміцнення ідеалів миру серед всіх народів Генеральна
Асамблея Організації Об'єднаних Націй в 1981 році оголосила день
відкриття своєї чергової сесії Міжнародним днем миру. У своїй резолюції
Генеральна Асамблея закликала всі держави-члени, установи і організації
системи Організації Об'єднаних Націй, неурядові організації, народи і всіх
людей відповідним чином відсвяткувати цей день.
Хоча різні організації і групи відзначають свято миру і в інші дні,
Міжнародний день миру є єдиним офіційним святом, проголошеним
Організацією Об'єднаних Націй.






У педагогічній науці дедалі більшої сили набирає педагогіка
миру.
Педагогіка миру – новий формотворчий напрям загальної
педагогічної теорії та практики, який відповідає
соціальним потребам сучасності.
Педагогіка миру несе в собі високий гуманістичний зміст,
закладений у неї видатними педагогами і мислителями
минулого. Ідеї миру беруть свій початок з глибин давньої
цивілізації та світоглядних систем.

В одному із стародавніх музеїв
світу – Луврі – зберігається
конусоподібний камінь. На ньому
майже 4500 років тому
викарбовано текст мирного
договору, що увічнив
регулювання прикордонних
суперечок між двома
шумерськими містечками в
Месопотамії – Лагашем і Уммою.
 Споконвіку передові мислителі
мріяли про мирне життя на
Землі, про братерські стосунки
між людьми. Вони були проти
війни та гноблення людини
людиною.


Основи знань про мир і
близькі зв'язки миру та
виховання знайшли свій
розвиток у поглядах
мислителів епохи
Відродження, доби Освіти і
Великої Французької
революції : Еразма
Роттердамського, Я.А
Коменського, Д. Локка, Ш.
Сен – П'єра, Ж.Ж Руссо, І.
Канта та ін.











В історії становлення й розвитку системи навчання і виховання учнів у дусі миру почесне
місце і визнання серед українських діячів педагогіки посідає народний учитель, філософ,
письменник і поет ХVІІІ ст. Григорій Савович Сковорода. Він на перше місце ставив питання
про виховання людини – громадянина, патріота, вчив зберігати доброту, дружбу, чистоту
помислів і вчинків, миролюбство.
Іван Франко був переконаний у тому, що людина прагне щастя, але, насамперед, шлях до
нього лежить через добро, мир, через любов до інших людей. Найбільшою цінністю
мислитель вважав свободу і наполегливо виступав проти війни. Справжня мораль не
сумісна з посяганням на свободу інших людей.
Тарас Шевченко визначав як найвище благо добро, мир, волелюбність, вірив у їхню перемогу
над злом і тиранією.
Істинний гуманізм знаходимо в творчості Лесі Українки. Її герої – це носії добра, гуманізму,
миролюбства, свободи. Ці цінності лежать в основі життя, моральності, вчинків самої
поетеси.
Суттю педагогічної концепції найвидатнішого українського вченого світового рівня
Михайла Грушевського є створення гуманістичної, миролюбної особистості. (ідеї
Грушевського : ― Ми повинні бути сильними, вільними і багатими, щоб нас поважали; ми
повинні бути розумними, підприємливими, ми повинні бути демократичними…‖

У Центральних установах Організації
Об'єднаних Націй цей день святкується
щорік спеціальною церемонією біля Дзвону
миру. Дзвін, відлитий з монет,
пожертвуваних людьми з 60 країн,
переданий в дар Організації Об'єднаних
Націй японською Асоціацією сприяння
Організації Об'єднаних Націй. Дзвін миру
встановлений в західній частині саду у
дворі комплексу на газоні перед будівлею
Секретаріату Організації Об'єднаних
Націй.
 Щороку, зазвичай о 10 год.. 00 хв. за
місцевим часом (14 год. 00 хв. по
грінвічському), Генеральний секретар
Організації Об'єднаних Націй, перш ніж
ударити в дзвін, виступає із спеціальним
зверненням і закликає народи всього світу
задуматися на мить над значенням миру
для всіх людей. Після хвилини мовчання
Голова Ради Безпеки також виступає із
заявою від імені членів Ради.



Найбільш поширеним способом святкування
цього дня є дотримання хвилини мовчання. У
багатьох країнах місцеві цивільні об'єднання і
школи організовують спеціальні заходи і
церемонії в ознаменування цього дня. Справжній
сенс цього дня полягає в участі всіх людей в
світі в спільних роздумах про значення миру і
рішучості втілити його в життя.







Для більшості людей планети Земля мир – це повсякденна
реальність. На наших вулицях безпечно, ви ходите до школи.
Там, де уклад суспільства міцний, безцінний дар миру може
ніхто особливо й не помічати. Та чи всі діти на Землі живуть
добре і щасливо? Для багатьох людей у сучасному світі
спокійне життя — це лише казкова мрія, багато дітей
страждають, вони не мають сім'ї, але мають багато горя. Для
них, насамперед, і існує день Миру.
В 1982 році, в своїй резолюції Генеральна Асамблея ООН
проголосила Міжнародний день миру як день глобального
припинення вогню і відмови від насильства. С тих пір свято,
яке відзначається 21 вересня, залучило мільйони людей,
охопивши багато країн та регіонів. Цей день закликає людей не
тільки замислитися про мир, а й зробити щось заради нього.







У січні 1988 року в Москві було створено комітет руху ―
Педагоги за мир та взаєморозуміння ―, а 20 березня 1990 року – в
Києві.
Український рух ― Педагоги за мир та взаєморозуміння ―,
створений за ініціативою Міністерства освіти та науки
України, об'єднує педагогічну громадськість України для
досягнення громадської злагоди та гармонійного і безпечного
миру засобами вдосконалення освіти і виховання.
За значний внесок у виховання на ідеях миру, взаєморозуміння та
не насилля Український рух було відзначено званням Лауреата
Премії Миру ЮНЕСКО. Нині освітяни – миротворці працюють
над удосконаленням національної освіти та виховання,
оновленням програм і підручників, розвитком нової філософії
педагогіки миру та міжнародних відносин, створенням
методологічним технологій Української моделі Культури Миру.



Наш світ великий і якщо для когось спокій на вулицях звично і непомітно, то для
інших мирне небо над головою - мрія. Мільйони людей страждають від воєн і тих
бід, які вони приносять з собою.



Наш спільний обов'язок - зробити все можливе для підтримки та збереження
миру в усьому світі. Виконанням цього нелегкого завдання займаються
добровольці і професіонали - представники різних гуманітарних організацій.
Проте вирішальна роль належить Організації Об'єднаних Націй - ООН.



Саме ця організація здатна впливати на світові політичні та економічні процеси
і змусити держави скласти зброю в ім'я збереження миру на Землі. Саме ця
організація заснувала особливе свято - день надії для всіх, чиєю заповітною
мрією є світ без воєн і зброї.



Згідно резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 30 листопада 1982 року
Міжнародний день миру відзначається в 3-й вівторок вересня. У 1986 році в цей
день з ініціативи філософа-миротворця Шрі Чинмоя пройшла символічна Ходьба
Світу. Тепер щороку в Міжнародний День Світу ООН люди більш ніж у 100 містах
по усьому світі беруть участь у Ходьбі, виражаючи безмовну підтримку
прогресу Організації Об'єднаних Націй у її роботі, спрямованої на мир в усьому
світі. Учасники Ходьби несуть прапори Організації Об'єднаних Націй чи своїх
країн. Вони бачать у цьому можливість для людей усіх національностей,
культур і ідеологій сконцентруватися на якостях людського духу, що
формують основу для встановлення міцного світу.



Миротворчий рух має тривалу історію і відіграє досить важливу роль в
зовнішньополітичній діяльності багатьох країн світу. В сучасному світі існує
доволі багато міжнародних благодійних та миротворчих організацій, діяльність
яких охоплює різні сфери з метою утвердження миру (політичний, безпековий,
соціальний, гуманітарний, у т.ч. оздоровлення дітей, тощо), і які включають до
своїх лав авторитетних державних діячів та представників творчої й наукової
інтелігенції національного масштабу.



При цьому слід зазначити, що більшість країн світу беруть активну участь в
миротворчих операціях під егідою ООН. В рамках такої співпраці в Японії,
наприклад, створено ― Штаб-квартиру міжнародної співпраці у галузі дотримання
миру ‖, головою якої є Прем’єр-міністр країни. З огляду на це практика надання
громадськими організаціями фінансової підтримки за рахунок держави практично
відсутня. Більшість подібних організацій існує виключно завдяки членським та
благодійним внескам.

Українська Рада Миру, в минулому Український
республіканський комітет захисту миру, заснований у
вересні 1951 року з ініціативи кращих представників
української творчої та наукової інтелігенції - В. Комісаренка,
О.Палладіна, Б.Патона, Л.Первомайського, Н.Рибака,
М.Рильського, П.Тичини, М.Семененка, Н.Ужвій та інших
знаних в Україні людей. Першим Головою – з 1951 по 1962 рік
був академік Микола Семененко, з 1962 по 1975 рік УРМ
очолював академік Василь Комісаренко, член Всесвітньої
Ради Миру. З 1975 по 1995 рік – до останні хвилин свого
життя – Головою Ради Миру був письменник, академік Олесь
Гончар, член Всесвітньої Ради Миру. У 1997 році Українську
Раду Миру очолив перший Президент України Леонід Кравчук,
саме та людина, яка започаткувала державний без'ядерний
рух. Це стало прикладом миротворчості, здорової
громадської психології, яка спрямована на утвердження миру
у світі та буде орієнтиром для інших держав.


До складу Президії та Дорадчо-консультативної Ради
Президії Української Ради Миру входили і входять відомі
громадські, політичні діячі, працівники науки, культури,
освіти, знані спеціалісти – авторитетні в Україні та за її
межами. За роки свого існування Українська Рада Миру стала
всесвітньо визнаною і неодноразово вшановувалася
найвищими відзнаками Всесвітньої Ради Миру, ЮНЕСКО,
ООН та інших авторитетних міжнародних організацій.



Протягом останніх років основним у роботі
Української Ради Миру було виявлення
найактуальніших проблем у суспільно-політичному
житті України, надання їм розголосу, знаходження
спільників у реалізації задумів і допомоги в
об'єднанні у незалежні структури багатьом
громадським рухам, фондам та іншим організаціям.


Для країни життєво важливими є питання, пов'язані з
визначенням нового шляху, по якому треба рухатися
незалежній державі, усвідомлення нової політичної
ситуації, в котрій опинилась Україна, створення
національної матеріально-технічної бази.





Усе це треба вирішувати, пов’язуючи з головним збереженням миру та злагоди в Україні.
Саме тому в час загострення міждержавних,
міжнаціональних, етнічних і політичних протиріч
Рада Миру закликає суспільство до миру та злагоди,
через миролюбні акції пропагувати і нести ідею
миротворчості з метою запобігання конфліктів та
насильництва.




― Ми - діти України – хочемо жити в мирі й злагоді. Мир
– це життя, це світла любов, це благополуччя та
благоденство в кожній родині. Усі ми живемо надією на
краще, на світле майбутнє. Ми будемо навчатися,
розуміти й поважати одне одного і щоб не знати
ніколи війни ‖…







Хочеться вірити, що над землею України, над нами з
вами завжди світитиме золоте сонце на чистому
блакитному просторі Всесвіту.
На сучасному етапі розвитку суспільства ― виховання
в дусі миру ― набирає сили, має певні успіхи й
досягнення.
Головна мета нашого уроку полягає у формуванні
гармонійної компетентної особистості, і головне –
плекати паростки Добра, Милосердя, Миролюбства в
душах наших вихованців, а значить – збереження
загального миру й міжнародної безпеки.

