
Проект корисних справ
“Славутич – місто європейське”
Учнівського парламенту “ГАРТ”

Славутицького ліцею

Кредо: Діяти, а не бути пасивним споглядачем в
житті нашого рідного міста.

Девіз: Думай добре, роби добре – і буде добро!



Актуальність проекту

Через реалізацію проекту “Славутич місто європейське”
ми мали змогу:

1. Об'єднувати зусилля для покращення добробуту нашого
міста.

2. Учитися виховувати навички благодійної діяльності.
3. Набувати досвіду соціальної ініціативи.
4. Учитися бути відповідальним за свої слова, дії,
зобов'язання.

5. Сприяти відродженню в Україні, Славутичі
благодійництва, як норми суспільного життя і соціальної
відповідальності.



Характеристика проекту

Термін реалізації проекту: 2010-2011 навчальний рік

Виконавці проекту:

Координатор - педагог – організатор
Примаченко Марина Михайлівна

Робоча група - члени учнівського парламенту “ГАРТ”



Етапи реалізації проекту

Підготовчий етап: серпень 2010 року

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

2.Ознайомлення з досвідом реалізації
проектів учнівською молоддю.



Основний період: вересень 2010 р. – квітень 2011 р.

Вересень у нашому місті пройшов під назвою “Запобігти! Врятувати! Допомогти!”
Були проведені зустрічі, тренінги, бесіди, екскурсії, змагання з пожежно-
прикладного спорту. Все це було цікаво і пізнавально для нас. Але формування в
учнів особистої безпеки, володіння вмінням протидії негативним явищам
суспільного життя, їх попередження й профілактика, виховання у дітей та учнівської
молоді культури безпечної поведінки повинно починатися ще з дитинства. З
дитинства необхідно розуміти, щоб не потрапити в небезпечну ситуацію, потрібно
бути підготовленим. Ми повинні знати що робити, як допомогти в складну хвилину.
Прийнявши участь у загальноміських заходах, на засіданні учнівського

самоврядування ми вирішили, що потрібно діяти. Члени парламенту провели тренінг
“Юні пішоходи” для учнів початкових класів ЗОШ№ 1. Ми мали можливість
поспілкуватися з молодшими школярами провести конкурси, спробувати себе в ролі
тренеру тренінгу.
Учні і ми отримали велике задоволення від проведеного заходу. Молодші друзі

здобули нові знання щодо правил дорожнього руху, а ми – досвід.

Прядко Марина, Буторіна Даша





Основний період: вересень 2010 р. – квітень 2011 р.

Познайомившись з директором музею Алімовим Євгеном
Абдулайовичем, наш учнівський актив запропонував допомогу
в організації проведення спільних заходів. Євген Абдулайович
познайомив нас з експонатами проекту “українська хата”, і
запропонував долучитися до поповнення його фонду. Нас так
захопила ця ідея, що вже через декілька днів ми завітали до
музею не з пустими руками. Ми поповнили експозицію музею
селянськими постолами, які були зроблені близько 50-и років
тому.
Відвідуючи Славутицький краєзнавчий музей, ми з гордістю

можемо сказати, що у створенні композиції “українська хата”
ліцеїсти зробили свій внесок.

Рябченко Анастасія, Мазанка Вероніка





Основний період: вересень 2010 р. – квітень 2011 р.

Листопад проходив під гаслом “Молоде покоління обирає здоров’я.” Для
нас проводили спортивні змагання, конкурс агітбригад, лекції, тренінги.
Такі заходи сприяли формуванню у дітей культури здорового способу
життя, ціннісного ставлення до себе й до інших. Ми вирішили проявити
свою активність і провели спортивне свято для учнів початкових класів
ЗОШ№ 4.
Ми їх об'єднали в 2 команди і провели веселі старти. Конкурси

сподобались дітям, підняли настрій. Кожен учень був активний, як ніколи.
По завершенню всі отримали солодкі подарунки і зафіксували цю подію
спільним фото.
Цей захід вже став традицією співпраці ЗОШ№ 4 і ліцейського

самоврядування, яку і далі збираємось дотримувати.
Тутарова Анастасія, Нечай Катерина





Основний період: вересень 2010 р. – квітень 2011 р.

В грудні ми провели самий веселий захід нашого проекту. Ця благодійна
справа була присвячена новорічним святам. Члени парламенту спільно з
учнями 21 групи організували захід “Подаруй дитині казку” для вихованців
ДНЗ “Маріте”.
Захід було проведено в цікавій ігровій формі: казковий сюжет вимагав від
дітей відгадати казку, її героїв, прийняти участь у незвичайних розвагах,
разом з ліцеїстами пограти в ігри. За надзвичайну активність майбутні
школярі отримали солодкі подарунки за що щиро дякували.
Організатори цієї справи хотіли донести до дітей один з принципів Кодексу
етики “Повага, проявлена тобою до інших, обов'язково повернеться
повагою до тебе!”

Січко Христина, Спиридонова Валерія





Основний період: вересень 2010 р. – квітень 2011 р.

В цьому місяці ми вирішили присвятити благодійну справу Дню
Соборності України. Тема дуже актуальна для тих, хто вважає себе
небайдужим і гордо несе по життю звання українець (славутичанин).
Кожен з нас повинен шанувати, поважати, з гордістю відноситься до
всього, що стосується України.
Саме з такою метою ми завітали ЗОШ№ 3 у початковий клас, у якому

провели тренінг на тему “Україна! Я за тебе!”. Тренінг включав у себе
пізнавальну бесіду, конкурси та цікаві ігри. Також звернули увагу на те, що
кожен славутичанин повинен знати Кодекс етики, який виховує в нас
порядність, чесність, доброзичливість, патріотизм. По завершенню заходу
всі учні отримали солодкі призи. Діти дякували не лише за солодкі
подарунки, а й за гарно проведений час.
Коли хочеш когось навчити, повинен сам бути взірцем; тому ми

відчували за собою велику відповідальність, і сподіваємось, у нас вийшло
стати справжніми друзями та взірцем для наших маленьких друзів.

Пелих Валерія, Грисюк Ганна





Основний період: вересень 2010 р. – квітень 2011 р.

До дня Захисника Вітчизни у приміщенні загальноміського бібліотечно-
інформаційного центру відбувся круглий стіл, у якому були задіяні учні
ліцейського самоврядування “ГАРТ”, ветерани ВВВ та воїни-
інтернаціоналісти. Організатором цієї теплої зустрічі став директор
краєзнавчого музею Алімов Є.А., з яким ми вже співпрацювали.
Звучали спогади учасників бойових дій, тиловиків, воїнів-афганців. Між

ліцеїстами і гостями відбулася тепла розмова із цікавими запитаннями,
думками, теплими побажаннями. Наші відверті розмови були доповнені
військовими піснями, які нагадували учасникам круглого столу про те, що
вони ніколи не зможуть забути. За музичний супровід ми завдячуємо
учаснику творчого колективу “Добрий настрій” Страхову В.А.
В кінці ліцеїсти подякували всім учасникам заходу, та на знак дружби

вручили кожному “Голуба миру”.
Рябушкіна Анастасія, Щерба Євгенія





Основний період: вересень 2010 року – квітень 2011 року

В березні ми вирішили не змінювати традицію і присвятити благодійну
справу дітям. Така ідея прийшла до нас, коли нам у вічі впало оголошення
в газеті “Теледень Славутич” про проведення в місті акції “Ау, ми шукаємо
іграшки!” До жителів міста звертались працівники соціально –
психологічного Центру, які пропонували поповнити дитячу ігрову кімнату
пізнавальними та розвиваючими іграми.
Самоврядування активно розпочало реалізацію даної акції. Через

декілька тижнів ми не з пустими руками завітали до СПЦ. Працівники
Центру були раді і вдячні, що акція не залишила байдужими багатьох
жителів міста.

Донець Анна, Лотоцька Валерія





Основний період: вересень 2010 р. – квітень 2011 р.

Квітень породжує в душі кожного радість, тепло, які вже
скоро нам подарує природа. Але саме в цьому місяці в душі
кожної людини відновлюється почуття смутку, тривоги за
наступний день.
Скільки житимуть люди на землі, вони пам'ятатимуть про

трагічні події квітня 1986 року. Минають літа, народжуються
діти, які знатимуть чорнобильську правду з розповідей
батьків, книжок і кінофільмів.
Ліцейське самоврядування взяло активну участь у

відзначенні цієї події: вахта пям’яті, та спец-випуск ліцейської
газети “Голос майбутнього”.

Булгака Євгенія



Будівництво Славутича після Чорнобильської трагедії
стало новим паростком, свідченням продовження життя. В
проекті його монументально-художнього оформлення був
запланований ансамбль “Білий ангел Славутича”. До 25-
річниці міста управління інформації та електронного
врядування звернулося до жителів міста з проханням взяти
участь у реалізації цього проекту.
Члени парламенту, ліцеїсти, педагоги, технічний персонал

ліцею зробили свій внесок. Такі благодійні справи сьогодні
допоможуть нагадувати майбутнім поколінням про трагічні
події минулого.

Кондратова Ангеліна





ШляхиШляхи реалізаціїреалізації проектупроекту

 Ознайомлення з досвідом реалізації проектів
учнівською молоддю;

 Організація свят, тренінгів для учнів шкіл міста;

 Співпраця з соціально-психологічним центром,
краєзнавчим музеєм м. Славутича;

 Участь у загальноміських благодійних акціях.



ВисновкиВисновки
Для більш ефективної роботи шкільного
самоврядування необхідно:

 Співпрацювати з громадськими організаціями міста;
Формувати в учнів навички доброчинності, турботи про
інших людей;
 Членами учнівського самоврядування розробляти та
впроваджувати тренінги, благодійні акції, свята, присвячені
визначним подіям для різних вікових категорій;
 Впроваджувати у навчальних закладах міста соціальні
програми для старшокласників;
Популяризувати ідею благодійності серед учнівської
молоді Славутича.


