Проект корисних справ
“Славутич – місто
європейське”
учнівського парламенту
“ГАРТ”
Славутицького ліцею
КРЕДО: Діяти, а не бути пасивними
споглядачами в житті нашого рідного міста!
ДЕВІЗ: Знати! Уміти! Хотіти! Встигати!

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ:
Ми, учнівська молодь, повинні брати на себе активну і
відповідальну роль у суспільному житті міста, країни й
через цю роль здобувати статус у суспільстві. Саме
через реалізацію проекту корисних справ “Славутич місто європейське” ми, члени парламенту “ГАРТ”,
мали можливість:
Учитися самостійно приймати рішення.
Учитися бути відповідальними за свої слова, дії, зобов'язання.
Учитися надавати підтримку, піклуватися про інших, діяти з
ними і для них, поділяти їхні турботи.
• Учитися особисто відповідати за свій добробут, добробут нашого
міста, суспільства.
• Набувати досвіду, який складається як із практичних навичок
участі в житті нашого міста, так і з рівня розвитку
громадянських рис.

•
•
•

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТУ:
Термін реалізації проекту:
2007-2008 навчальний рік.
Виконавці проекту:
Координатор: заступник директора з
виховної роботи Фурман Юлія Іванівна
Робоча група: члени учнівського
парламенту “ГАРТ”

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ:
Підготовчий етап: вересень 2007 року

1. Засідання членів учнівського парламенту
“ГАРТ” щодо реалізації проекту корисних
справ “Славутич – місто європейське”.

2. Ознайомлення з досвідом реалізації
проектів у минулому році.

Основний період: жовтень 2007 – травень 2008 року

У жовтні в нашому місті відбулась декада морально-етичного
виховання. Ця тема дуже актуальна на сьогодні. В епоху технологізації та
інформатизації життя все менше звертається уваги на “живе” людське
спілкування: прогулянки з друзями активно змінюються посиденьками в
“чатах” і “контактах”, читання книжок – Інтернетом. Саме тому ми і
вирішили спочатку “перевірити” ліцеїстів на рівень знань з етики
поведінки в громадських місцях, провівши для ІІ курсу “Брейн-ринг
ввічливості”, а потім відправилися до вихованців НВК. Саме з цими
дітьми ми спробували себе в ролі тренерів і провели для них тренінг з
морального виховання.
Учні і ми отримали велике задоволення від проведеного тренінгу.
Молодші друзі здобули нові знання та отримали солодкі призи, а ми –
корисний досвід у проведенні подібних заходів.
Шайдт Діана
Дубина Юлія
Школьна Кристина
Репех Сергій

Листопад у Славутичі пройшов під гаслом “Молоде покоління
обирає здоров’я”. Для нас проводились зустрічі, тренінги та лекції з
лікарями СМСЧ. Ми також вирішили організувати спортивне свято для
наших молодших друзів, учнів 2-В класу ЗОСШ №4. Вони відгукнулись
на запрошення і радо завітали до нас. Ми їх поділили на дві команди,
“Живчиків” та “Кіндерів”, і влаштували справжні “Веселі старти”.
Скільки емоцій, азарту та позитивної енергії ми отримали від цих дітей!!!
Ми нагородили їх солодкими “медалями” і пообіцяли невдовзі ще раз
завітати до них.
Вдивляючись в щасливі дитячі обличчя, зрозуміли, що такі заходи
корисні і проводити їх потрібно частіше!
Дякуємо Сергію Миколайовичу за допомогу в організації
спортивного свята.
Жаболенко Ігор
Корчак Дмитро
Мелікова Ніна

Серед усіх корисних справ минулого року найбільше вражень і
гордості за самих себе залишилось від Дня Святого Миколая для дітей з
Центру реабілітації та Дитячого будинку. Тому і в цьому році
найретельніше ми готувались саме до цього дня. Байдужих не виявилосядо нашої благодійної акції залучились всі ліцеїсти та вчителі. Придбавши
на зібрані кошти подарунки та солодощі, а також підготувавши святкову
програму “Святий Миколай прийшов”, ми пішли дарувати своє тепло та
любов знедоленим дітям.
Діти радо вітали нас своїми посмішками, оплесками, віршиками та
здивованими обличчями від “витівок” наших “чортиків” та
“ангелочків”. Ми з великим задоволенням співали і танцювали разом з
ними. І, мабуть, не може бути найбільшої нагороди в такій справі, як
щире дитяче “СПАСИБІ”!
Кожен день нашого життя дає можливість зробити добру справу!
Посміхнись зустрічному, подаруй тепло серця, підтримку і любов тому,
хто цього потребує, а особливо – коли це обділена долею дитина!
Пирховська Христина
Лутченко Катерина

Зібравшись на зимових канікулах та проаналізувавши свою роботу
за півтора року, ми зробили висновок, що поза нашою увагою
залишились тварини. Тому ми вирішили виправити ситуацію і
організували ліцейську акцію “Подаруй птаху годівничку”.

Подобєд Ольга

Місяць лютий Славутич зустрічав під гаслом “Я-громадянин, я – патріот,
я – житель свого міста”. Тема дуже актуальна для кожного, хто вважає себе
небайдужим і гордо несе по життю звання СЛАВУТЧАНИН! А ми саме такі,
тому вирішили не гаяти часу і одразу ж по закінченню карантину знову завітали
до своїх маленьких друзів з 2-В класу ЗОСШ №4.
Тренінг під назвою “Твої права, дитино” включав у себе пізнавальну
бесіду, конкурси та цікаві ігри, пов'язані з правами та обов'язками дітей. Але
найбільшу увагу ми звернули на ознайомлення дітей з таким важливим на
сьогодні для усіх славутчан Кодексом етики, честі, порядності, добросовісного та
ефективного управління Славутицької територіальної громади.
Коли хочеш когось навчити, повинен сам бути взірцем, тому ми відчували
за собою велику відповідальність і, сподіваємось, у нас вийшло стати
справжніми носіями Кодексу для наших другокласників.
Мастиленко Яна
Брох Ірина

У березні проходив Місячник книжки. Небажання читати, незнання
творів художньої літератури – ось те, з чим борються вчителі-словесники
у старшій школі. А як же ставляться до книжок молодші школярі? Для
з'ясування цього питання ми вирішили завітати до 1 класу ЗОСШ № 3 й
організувати для них захід “В гості книжка завітала”. Ми розказали
дітям про те, як створюється книжка, скільки на це потрібно матеріалу,
часу та людських зусиль. А щоб учням було цікаво, ми інсценізували для
них українські народні казки, позагадували загадки та подарували
закладинки для книжок, кожна з яких містила крилатий вислів про
цінність книг.
Дійсно, вони читають, знають багато казок, оповідань. Але чому з
часом у декого бажання читати зникає? Мабуть, ми зможемо їх
переконати, що читати – це дуже приємна і корисна справа.
Школьна Кристина
Ситник Юлія
Жаболенко Ігор

Квітень – Місячник довкілля. Взявши активну участь у
загальноміському суботнику та прибравши територію навколо ліцею, ми
вирішили у квітні працювати “НЕ СЛОВОМ, А ДІЛОМ”. Тому відійшли
від тренінгів і взяли участь в екологічній акції ЖКЦ. Для прибирання
нам виділили територію котловану біля церкви. Працювали у повному
складі.
Назбиравши 25 мішків різноманітного сміття з порівняно невеликої
території, прикро усвідомили, що це роблять жителі нашого міста, які, на
жаль, забули просту істину, що “чисто не там, де прибирають, а там, де не
смітять!”
Подібні акції можна проводити навіть частіше – ми обов'язково
візьмемо в них активну участь!
Брехов Василь
Шиков Максим

До цього часу ми здебільшого працювали з дитячими колективами.
Але в нашому місті поряд з нами живуть і ті, кому ми завдячуємо своїм
спокоєм і свободою,- це наші шановні ветерани. З кожним роком цих
людей стає все менше, тому, поки у нас є така можливість, ми повинні
пам'ятати про них, зігріти зранені душі теплим словом вдячності.
Зібравши список з 15 адрес ветеранів, з привітаннями та квітами в
руках ми дружно вирушили в похід кварталами Славутича.
Зустрічали по-різному: хто з посмішкою, а хто зі сльозами на очах,
хто мовчазно, а хто підготував цілі розповіді з фотографіями, але жодні
двері нам не відкрили з байдужістю.
Багато чого сучасна молодь повинна перейняти у цих героїв, хоча б
крихітку тої великої людяності і любові до життя, якими сяють їхні очі!
Мельник Катерина
Філатов Олександр

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ:
1. Ознайомлення з досвідом реалізації проекту у
2.
3.
4.
5.

минулому році.
Організація свят, тренінгів для учнів
молодшої школи.
Організація благодійної акції “Турбота
дітям”.
Співпраця з представниками громадських
організацій м.Славутича.
Участь у загальноміських акціях.

ВИСНОВКИ:
Для більш ефективної роботи шкільного самоврядування
необхідно:
• Співпрацювати з громадськими організаціями міста, країни.
• Створити центр волонтерства з метою розвитку учнівської
волонтерської ініціативи, формування в учнів навичок
доброчинності, турботи про інших людей.
• Членам
учнівського
самоврядування
розробляти
та
впроваджувати тренінгові програми для учнів початкової школи.
• Впроваджувати
в
навчальних
закладах
міста
для
старшокласників соціальну практику.
• Старшокласникам здійснювати шефську допомогу молодшим
школярам та людям, які цього потребують.

