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Пояснювальна записка
У Загальній декларації прав людини проголошується, що „кожна людина має право на свободу думки, совісті та
віросповідання" (стаття 18), „на свободу переконань і на їхнє вільне висловлювання" (стаття 19) і що освіта „повинна
сприяти взаєморозумінню, толерантності та дружбі між усіма народами, расовими і релігійними групами" (стаття 26).
У Декларації принципів толерантності зазначено: «Толерантність - це єдність у різноманітті, це активна позиція,
що формується на основі визнання універсальних прав та основних свобод людини. Толерантність повинні виявляти
кожна людина, групи людей та держави.
Виховання в дусі толерантності має бути націлене на протидію негативним впливам, які викликають страх та
відособлюють від інших. Воно повинне розвивати в молоді здібності до незалежного мислення, критичної оцінки та
формувати високі моральні критерії».
Славутич - багатонаціональне місто, у якому мешкають представники близько п’ятдесяти національностей і
народностей. У Статуті територіальної громади м. Славутича зазначено, що територіальна громада міста створює умови,
які забезпечують реалізацію прав і свобод людини громадянам будь-якої національності, віку, статі та віросповідання
згідно з принципами і нормами міжнародного права, відповідно до Конституції України та чинного законодавства.
Сучасна школа формує нове покоління особистостей з високою громадянською відповідальністю, необхідністю
збереження національної ідентичності та толерантним ставленням до представників інших національностей і культур.
Програма «Ми – різні, ми - рівні» розрахована на організацію виховного процесу з учнями 8-9 класів, адже саме в
підлітковому віці формуються такі риси людини-громадянина, як відповідальність, гуманістичне світосприйняття,
толерантність у ставленні до оточуючих. Внутрішнім переконанням учнів повинно стати те, що кожна людина –
неповторна особистість, яка має право на власні почуття, думки, погляди, уподобання, смаки, адже, за вченням Григорія
Сковороди, кожна людина (мікрокосмос) – це модель Всесвіту, тільки в зменшеному вигляді. Толерантність передбачає

мирне співіснування людської спільноти, цивілізовані стосунки між людьми, усвідомлення того, всі люди різні, але,
разом із тим, вони рівні.
Мета програми: виховувати толерантність у ставленні до представників різних національних, етнічних,
соціальних груп, у стосунках із оточуючими, формувати полікультурні компетентності учнів.
Завдання програми:
 сприяти максимальному саморозвитку, самореалізації кожного учня;
 формувати толерантну особистість, яка усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації;
 виховувати повагу до культурної спадщини різних народів, толерантне ставлення до оточуючих незалежно від
етнічного походження або релігійної приналежності.
Програма укладена на основі програми виховної роботи Славутицького ліцею «Ми – ліцей, одна сім’я, і в цьому
наша сила!», яка ґрунтується на проектній діяльності як методі формування активної життєвої позиції учнівської молоді.
Метою цієї програми є формування соціально активної особистості, яка буде здатна отримувати глибокі знання,
професійні навички, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі, самореалізовуватися, саморозвиватися і
самостійно приймати адекватні рішення в умовах сучасного світу.
Для реалізації дев’яти проектів програма передбачає традиційні та нетрадиційні методи та форми роботи:
анкетування, інтерв’ю, години спілкування, конкурси, тренінги, диспути, пошукова робота, круглі столи, пресконференції, ситуативні ігри, екскурсії тощо.
Очікувані результати: результатом виховної роботи має стати
гармонійно розвинена, високоосвічена, соціально
адаптована й активна, національно свідома особистість, що наділена громадянською відповідальністю, кращими
моральними рисами, готовністю сприймати світ у його різноманітті, розумінням свого місця в людській спільноті.

Моє сьогодні – основа
мого завтра!

Славутич – наш дім!

Книга пробуджує розум до
навчання і творчості!

Я – громадянин, я –
патріот, я – житель свого
міста!

Не споглядати й говорити,
а вершити і творити

Я – ліцеїст, і цим
все сказано!

Славутич – місто здоров’я.
Здоровий спосіб життя –
перепустка в твоє майбуття!

Наdчання – гарант
майбутнього!

Безпека – добробут
країни!

Ми – ліцей, одна сім’я, і в цьому наша сила!

Гармонійно розвинена високоосвічена, соціально активна й національно
свідома особистість, що наділена глибокою громадянською відповідальністю,
високими духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями.

Зміст програми
Вересень
Проект «Безпека – добробут країни»
Мета:
 сприяти усвідомленню цінності людського життя;
 формувати поведінкові компетенції під час надзвичайних ситуацій;
 розвивати навички самоконтролю, саморегуляції;
 виховувати та розвивати в учнів морально-психологічні якості: відвагу, витримку, ініціативу та кмітливість,
взаємовиручку;
 практично перевірити вміння учнів користуватися засобами індивідуального захисту, виготовляти найпростіші
засоби захисту органів дихання, надавати першу медичну допомогу.
Орієнтовна тематика і форми проведення виховних заходів з учнями:
І курс ( 8 клас)
Години спілкування: «Вогонь буває різним», «Правила поведінки з незнайомими людьми», «Знай правила
дорожнього руху та дотримуйся їх»
Зустрічі з представниками пожежної служби
Конкурс малюнків: «Обережно! Діти на дорозі», «Ти – пішохід»
Рольова гра «Я на вулиці»
Тренінг «Безпека в Інтернеті»

ІІ курс ( 9 клас)
Години спілкування: «Герої-рятівники завжди поруч», «Є науки потрібні, а є – життєво необхідні»
Зустрічі з представниками ДАІ, МВГУ МВС
Корисна справа - проведення виховного заходу для учнів початкової школи «Діти за безпечний спосіб життя»
Моделювання ситуацій безпечної поведінки на вулиці та їх вирішення

Орієнтовна тематика і форми проведення заходів із батьками:
Батьківський лекторій з пожежної безпеки «Коли дитина залишилася вдома...»
Батьківські збори «Запобігання дитячого травматизму», «Безпека дітей в Інтернеті»
Батьківський всеобуч «Увага! На дорозі — діти!»
Лекція для батьків «Дитячий дорожньо-транспортний травматизм. Умови запобігання»
Очікувані результати:
 уміння дотримуватись правил поведінки під час НС;
 ціннісне ставлення до себе та до оточуючих;
 вміння адаптуватися в різних життєвих ситуаціях та конструктивно впливати на них;
 вміння коригувати та регулювати власну поведінку.
Ключові поняття: надзвичайна ситуація, безпечна поведінка, правила дорожнього руху, самоконтроль, саморегуляція,
перша медична допомога.

Жовтень
Проект «Повір у себе, у свої знання!»
Мета:
 розвивати пізнавальну активність з одночасним позитивним впливом на емоційно-вольову сферу дитини;
 створювати умови для самореалізації учнів;
 виховувати в учнів прагнення до саморозвитку й інтелектуального розвитку;
 формувати усвідомлення важливості знань;
 розвивати навички самоосвіти, самовдосконалення.
Орієнтовна тематика і форми проведення виховних заходів з учнями:
І курс ( 8 клас)
Анкетування «Аудіал, візуал чи кінестетик?»
Години спілкування: «Правила раціонального використання часу», «45 хвилин: це багато чи мало?», «Щоб
навчатися було легко»
Твір-роздум «Навіщо потрібно вчитися?»
Круглий стіл «Чому я навчаюся в ліцеї?»
Інтелектуальні ігри
ІІ курс ( 9 клас)
Майстер-клас «Створи для себе світ успіху та благополуччя»
Години спілкування: «Освіта в житті успішних людей», «Як подолати труднощі в навчанні?»

Тренінг «Що потрібно для самовдосконалення?»
Круглий стіл «Про освіту, освіченість і життєвий вибір»
Конкурси ерудитів
Орієнтовна тематика і форми проведення заходів із батьками:
Індивідуальні консультації: "Як розвивати бажання дитини вчитися", "Дитячий організм і перевантаження",
"Режим дня учня"
Сімейна інтелектуальна гра «Щасливий випадок»
Батьківські збори «Знання тільки тоді знання, коли вони набуті зусиллями своєї думки, а не самою пам'яттю»,
«Навчальна діяльність старшого школяра та керівництво нею в сім’ї»
Диспут «Як оцінювати шкільні успіхи своїх дітей?»
Очікувані результати:
 активна участь учнів ліцею в олімпіадах, інтелектуальних конкурсах;
 відповідальне ставлення до навчального процесу;
 усвідомлення того, що освіта – запорука щасливого майбутнього;
 навички самоосвіти, самоконтролю, самореалізації;
 вміння долати труднощі в навчанні, раціонально використовувати час
Ключові поняття: освіта, освіченість, самоосвіта, саморозвиток, самовдосконалення, режим дня, позитивне мислення,
активна життєва позиція.

Листопад
Проект «Славутич – місто здоров’я.
Здоровий спосіб життя – перепустка в твоє майбуття!»
Мета:
 формувати вміння цінувати себе як унікальну та неповторну особистість;
 сприяти формуванню здорового способу життя;
 розвивати вміння оцінювати свій фізичний та психічний стан, своє здоров’я; навички відповідальної поведінки
підростаючого покоління на основі сформованості превентивного світогляду, здатності супротиву до негативних
впливів соціального середовища;
 здійснювати інформаційно-просвітницьку діяльність, спрямовану на зміцнення фізичного та психічного здоров’я.
І курс ( 8 клас)
Міні-проект «Бережіть здоров’я змолоду»
Мета:
 пропагувати здоровий спосіб життя;
 формувати усвідомлення учнями ролі фізичної, психічної, духовної та соціальної досконалості у всебічному
гармонійному розвитку особистості;
 виховувати моральність у взаєминах юнаків та дівчат

Орієнтовна тематика і форми проведення виховних заходів з учнями:
Години спілкування: «Що маю знати, щоб зберегти здоров’я», «Твій режим дня», «Правильне харчування та
здоровий сон – запорука міцного здоров’я», «Здоров’я – мудрих гонорар», «Як наше мислення впливає на
здоров’я», «Здоров'я та його види», «Гармонія душі, людських взаємин та здоров'я», "Що таке СНІД", "Твої
вороги психоактивні речовини"
Зустрічі зі спортсменами рідного міста, з лікарями, психологами
Тренінги: «Кроки до успіху», «Як подолати невдачу?», «Дороги, які ми обираємо»
Презентації про здоров’я та здоровий спосіб життя
Усний журнал «Вихід є – профілактика»
Конкурс малюнків, стінгазет у рамках проекту
Турнір ораторів «Чи модно бути здоровим?»
Перегляд фільмів про шкідливий вплив наркотичних засобів, алкоголю та тютюну на організм підлітків.
Орієнтовна тематика і форми проведення заходів із батьками:
Батьківські збори «Профілактика асоціальної поведінки дітей»
Круглі столи: «Проблеми дитячої наркоманії, токсикоманії і алкоголізму: реалії та перспективи», «Про дітей
треба знати, про дітей треба дбати»
Практикуми для батьків: «Запитуйте – відповідаємо», «Як ми шкодимо здоров'ю наших дітей»
Обмін досвідом серед батьків «Харчування і здоров'я дитини»
Спортивне свято «Тато, мама і я – спортивна сім’я»

ІІ курс (9 клас)
Міні-проект «Паління — це шкідливо чи модно?»
Мета:
 проводити заходи щодо профілактики тютюнопаління ;
 вивчити питання впливу паління на особистість учня та його оточення
Орієнтовна тематика і форми проведення виховних заходів з учнями:
Години спілкування: «Звичка противна для ока, небезпечна для носа, шкідлива для мозку, небезпечна для
легенів …» , «Нікотин – своєрідний наркотик, який дає людині короткочасний допінг і перетворює її на раба
звички», «Цигарка - ворог, зброя проти неї - ваша воля», «Правила паління у 25 країнах світу»
Диспут «Чи можливо заборонити тютюнопаління в країні?»
Проведення соціологічного опитування серед учнів школи з виявлення причин, обставин, які спонукали
дітей до початку куріння, та ступеня інформованості дітей про вплив тютюну на організм людини.
Фотоколаж «Наслідки тютюнопаління»
Проведення тренінгових занять за програмою «Рівний – рівному»
Інформаційні повідомлення: «Міфи та факти про паління», «Куріння та працездатність людини», «Як
ставляться до тютюнопаління в наш час за кордоном?»
Розробка антиреклами
Спортивне свято для учнів початкової школи
Психологічний практикум «Ми – різні, ми – рівні, або Урок толерантності»

Орієнтовна тематика і форми проведення заходів із батьками:
Круглий стіл «Що спонукає дитину палити?»
Батьківські збори «Вплив сім’ї на формування здорового способу життя дитини»
Спортивні змагання між командами вчителів, учнів та батьків

Ключові поняття: здоровий спосіб життя, шкідливі звички, фізичне, психічне здоров’я, превентивний світогляд,
раціональне харчування, режим дня, профілактика.

Грудень
Проект «Я – ліцеїст, і цим все сказано!»
Мета:
 сприяти формуванню духовно-моральної культури особистості;
 сприяти розвитку учня «як життєво й соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір
і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях»;
 сприяти формуванню у ліцеїстів естетичних смаків, етичної норми поведінки;
 розширити світогляд учнів, розвивати навички спілкування
Орієнтовна тематика і форми проведення виховних заходів з учнями:
І курс (8 клас)
Години спілкування: «Вчитель і учень: етика взаємин», «Ти живеш серед людей», «Чи вміємо ми бути
вдячними?», «Арттерапія – профілактика емоційних і психологічних негараздів», "У згоді з самим собою", "Шлях
до себе", "Як стати щасливим", "Уміти володіти собою", "З чого починається пізнання", "Чи любиш ти себе?",
"Яка людина заслуговує на повагу інших", "Ким бути і яким бути", "Створення життєвого проекту саморозвитку",
"Світ моїх захоплень", "Фізична краса не постійна, а духовна - вічна"
Тренінги: «Вчимося правильно спілкуватися», «Мистецтво дарувати», «Допустив нетактовність – умій попросити
вибачення»
Екскурсії до театрів, музеїв, Дитячої школи мистецтв, на виставки
Школа етикету

ІІ курс ( 9 клас)
Міні-проект «Пізнати світ допоможе прекрасне!»
Мета:
 виховувати художньо-естетичні емоції, смаки, почуття;
 формувати потребу в спілкуванні з мистецтвом.
Орієнтовна тематика і форми проведення виховних заходів з учнями:
Години спілкування: «Сім чудес світу та України», «Кіно як вид мистецтва», «Вплив телебачення на
суспільство», "Я малюю світ", "Мої захоплення", "Музичний калейдоскоп", "П'ять хвилин з мистецтвом",
"Музична вітальня", "Україна моя вишивана", "Складаємо художню карту рідного міста".
Презентації про світ культури та мистецтва різних народів
Фотоколажі: «Прекрасне поруч», «Славутич у різні пори року»
Виставка власних творчих робіт учнів
Зустріч з представниками творчих професій
Очікувані результати:
 уміння оцінювати власні вчинки і вчинки інших людей та висловлювати оцінні судження;
 вміння співпрацювати з іншими, працювати в групі та колективі;
 єдність моральної свідомості та поведінки;
 здатність виражати власне ставлення до мистецтва;
 вміння адекватно сприймати художні твори різних видів мистецтва
Ключові поняття: етика, етикет, мораль, естетичний смак, культура, мистецтво.

Січень
Проект «Не споглядати й говорити, а вершити і творити!»
Мета:
 розвивати творчу активність учнів на основі створення в них позитивного емоційного стану;
 формувати вміння і навички використовувати досягнення мистецтва для пізнання природи, життя людей, самого
себе, екологічної культури.
Орієнтовна тематика і форми проведення виховних заходів з учнями:
І курс (8 клас)
Години спілкування "Кодекс творчої особистості", "Шлях до себе", "Створення життєвого проекту саморозвитку"
Анкетування через мережу Інтернет "Чи творча ви особистість?"
Майстер-клас «Розкриваємо свої таланти»
Екскурсія до Палацу дитячої та юнацької творчості
Виготовлення подарунків до новорічних свят
Зустрічі з митцями рідного міста
ІІ курс (9 клас)
Рекламна акція "Кожен учень хоче знати, де свої таланти показати" (презентація власних талантів)
Анкетування "Чи може моє захоплення стати моєю професією?"

Години спілкування: "Художній смак і мода", «Як знайти свій талант та використовувати його?» "Мій ідеал",
"Бережи честь змолоду", "Пізнай себе - і ти пізнаєш світ", "Мої життєві принципи", "У колі симпатій", "Країна
моїх мрій", "Вміння бути самим собою", "Як стати лідером?", "Без добрих справ немає доброго імені"
Екскурсія до краєзнавчого музею м. Славутича
Орієнтовна тематика і форми проведення заходів із батьками:
Батьківські збори: «Як розгледіти таланти в своїй дитині?», «Як виховувати обдаровану дитину?»
Батьківське взаємонавчання «Перетворюємо інтерес дитини на талант»
Організація дозвілля батьків та дітей «Мистецтво у нашій оселі»
Очікувані результати:
 залучення учнів до роботи в гуртках, спортивних секціях;
 розвиток навичок та вмінь використовувати свої таланти та ділитися ними з іншими;
 вміння презентувати себе;
 вміння шукати та розвивати власні таланти.

Ключові поняття: здібності, обдаровання, талант, творчість, самореалізація.

Лютий
«Я – громадянин, я – патріот, я – житель свого міста!»
Зробімо всі разом так, щоб ХХІ століття було сповнене добра,
любові, злагоди, а Славутич завжди був прикладом для цього.
За матеріалами Кодексу етики

Міні-проект «Від маленького Славутича – до великої України!»
Мета:
 формувати активну життєву позицію, правову свідомість, культуру, громадянську свідомість;
 сприяти усвідомленню та застосуванню своїх прав, обов’язків, свобод; попередженню правопорушень серед
неповнолітніх;
 готувати учнів до захисту інтересів своєї великої та малої Батьківщини;
 формувати вміння аналізувати, самокритично оцінювати свою діяльність та її результати;
 виховувати інтерес до активної суспільної діяльності в межах правового поля
Орієнтовна тематика і форми проведення виховних заходів з учнями:
І курс ( 8 клас)
Години спілкування: «Кодекс етики: вивчаймо, розуміймо, дотримуймося», «Про роль особистості в учнівському
самоврядуванні», «Немає прав без обов’язків», «Наші права – щасливе дитинство», «Моє місто -

багатонаціональне», "Країна, в якій я живу", "Трагедії українського народу", "Я - громадянин і патріот держави",
"Збережемо наш скарб - рідну мову", "Джерела духовності мого краю", "Видатні люди мого краю"
Конкурс ерудитів «Що я знаю про Україну, рідне місто»
Тренінг «Я та соціум. Моє входження до соціуму»
Конкурс творів «Від маленького Славутича – до великої України»
Екскурсія «Презентація рідного кварталу, вулиці»
Конкурс «Сім чудес рідного міста»
Конкурси малюнків: «Я малюю Україну», «Барви рідного міста»
Акція «Ліцей – наш дім, ми господарі в нім»
Зустрічі з видатними особистостями рідного міста
ІІ курс ( 9 клас)
Години спілкування: «Я – українець», «Мова – голос нації», «Істина, свобода та відповідальність», «Які закони
необхідно знати підлітку в першу чергу?», "Громадянське суспільство - гарантія дотримання прав людини",
"Гуманістична мораль у громадянському суспільстві", "Державні символи України", "Дебати: право на приватне
життя", "Україна - європейська держава", "Видатні вчені України"
Конкурс буклетів «Наші права та обов’язки»
Зустрічі з працівниками міського виконавчого комітету міста
Круглий стіл «Ми - різні, ми - рівні»
Фотовиставка «Україна і я», «Славутич- наш дім»
Презентації «Презентуємо учнівське самоврядування»

Диспут «Чи потрібно ліцею учнівське самоврядування?»
Конкурси: «Рекламуємо наш ліцей», «Рекламуємо наше місто»

Орієнтовна тематика і форми проведення заходів із батьками:
Батьківські збори «Про права та обов’язки батьків та дітей»
Круглий стіл «Як забезпечити дитині щасливе дитинство?»
Очікувані результати:
 сформованість патріотичних почуттів, національної самосвідомості, політичної культури;
 любов до свого рідного міста, Батьківщини, народу;
 знання рідної мови та вільне володіння нею;
 прагнення до збереження та примноження духовного та матеріального багатства українського народу;
 особисте усвідомлення себе українцем;
 активна життєва позиція

Ключові поняття: активна життєва позиція, правова свідомість, правова культура, громадянська свідомість,
політична культура, права, обов’язки, свободи, самоврядування.

Березень
Проект «Книга пробуджує розум до навчання і творчості!»
Мета:
 формувати вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, інформаційну культуру;
 розвивати читацькі вміння та навички (компетенції);
 виховувати бережливе ставлення до книги;
 використовувати можливості літератури у вихованні підростаючого покоління;
 популяризувати українську книгу
Орієнтовна тематика і форми проведення виховних заходів з учнями:
І курс (8 клас)
Години спілкування: «Роль та місце книги в сучасному житті», «Людина перестає мислити, коли перестає читати»,
«Що пишуть про Славутич його жителі: сторінками книг та періодичних видань»
Конкурс ілюстрацій до художніх творів
Бібліотечні уроки: «Пошук інформації», «Як працювати з каталогами, довідниками, словниками»
Зустрічі з письменниками рідного міста «Письменники живуть поруч»
Турнір літературознавців

ІІ курс (9 клас)
Години спілкування: «Функціональна неграмотність у ХХІ столітті», «Книга та комп’ютер в інформаційному
суспільстві: сучасне і майбутнє», "Подорож мережею Інтернет: відкриті наукові архіви, електронні бібліотеки,
віртуальні музеї, світ електронних словників, електронна культура, термінологічні довідники"
Акція «Подаруй книзі друге життя»
Презентації «Моя улюблена книга»
Літературна студія «Мистецтво слова» (конкурс читців, інсценування уривків з драматичних творів)
Пам’ятка для учнів «Як продовжити життя книзі»
Орієнтовна тематика і форми проведення заходів із батьками:
Круглий стіл «Дорослі» проблеми дитячої книги, або чому діти не читають?»
Екскурсія до бібліотеки ліцею
Очікувані результати:
 володіння інформаційними компетенціями;
 повага до книги;
 виховання імпліцитного (розумного, вдумливого) читача;
 популяризація української книги
Ключові поняття: інформаційний простір, інформаційна культура, довідник, словник, каталог, функціональна
неграмотність.

Квітень
Проект «Славутич – наш дім: нам у ньому жити!»
Міні-проект «Охорона довкілля – справа спільна»
Мета:
 сприяти формуванню екологічної культури, екологічного мислення, гармонії стосунків з довкіллям;
 сформувати навички екологічного партнерства;
 розвивати вміння природокористування;
 виховувати в учнів риси дбайливого господаря своєї країни, свого міста
Орієнтовна тематика і форми проведення виховних заходів з учнями:
І курс ( 8 клас)
Години спілкування: «Червона книга для кого?», «Про екологію рідного міста», «Вчимося дивитися, бачити,
творити, або Як я повинен жити, щоб місто зрозуміло, що я його люблю?», «Жити в злагоді з природою»
Акція «Зробимо рідне місто найчистішим містом України»
Конкурси малюнків: «Діти Славутича проти насильства над тваринами!», «Екосвіт очима підлітка»
Вечір-реквієм «Біль Чорнобиля з роками не зникає»
Фотоколаж «Зелений дивосвіт», «Природні дива»
Екологічний десант «Майбутнє лісу в твоїх руках!»
ІІ курс (9 клас)

Години спілкування: «Про екологічне маркування безпечних для споживання товарів», «Декларація прав
природи», «Ліси – багатство, бережи їх!»,

"Квіти - очі землі", "Рослини у творах мистецтва", "Уроки

Чорнобиля"
Фотоколаж «Ми відповідаємо за тих, кого приручили»
Літературно-музична композиція «На Чорнобиль журавлі летіли…»
Співпраця з міською благодійною організацією «ЗОВ»
Трудовий десант «Смітникам – ні! Чистоті – так!»
Конкурс «Замість ялинки – зимовий букет!»(грудень)
Орієнтовна тематика і форми проведення заходів із батьками:
Лекції: «Роль хатніх тварин у вихованні дітей та дотримання екологічних вимог щодо їх утримання», «Раціональне
використання води - спосіб збереження природи»
Круглі столи: «Побутові відходи - найгостріша екологічна проблема у світі», «Екологічна культура: як її виховати
в дитині?»
Тренінг «Ваш автомобіль екологічно чистий?»
Очікувані результати:
 усвідомлення ролі природи та її самоцінності у житті людини;
 бережливе ставлення до природи;
 активна життєва позиція щодо збереження природи;
 навички оздоровлення довкілля
Ключові поняття: екологічна культура, екологічне мислення, екологічне партнерство, екологічне маркування.

Міні-проект «Скільки професій – стільки доріг»
Мета:
 формувати потребу в праці, у свідомому виборі професії;
 сприяти практичному оволодінню основами ділової етики, інформаційно-комунікативними технологіями;
 виховувати ініціативність, готовність до творчої діяльності;
 формувати вміння зіставляти свої здібності з вимогами, необхідними для набуття конкретної професії
Орієнтовна тематика і форми проведення виховних заходів з учнями:
ІІ курс ( 9 клас)
Години спілкування: «Як організувати себе?», «Що означає культура навчальної праці?», «Скільки у світі
професій?», «Освіта – шлях до майбутньої професії», «Ваш вибір: можу + хочу + треба», «Робітнича професія – це
актуально», «Пізнаєш себе - пізнаєш усе», "Підліткова праця: правознавчий аспект", "Ким бути чи яким бути?",
"Як не помилитися у виборі професії?"
Тренінг «Які риси та якості в собі виховувати, щоб стати гарним фахівцем?»
Колаж «Моя майбутня професія», «Професії наших батьків»
Екскурсії до Центру зайнятості, на підприємства міста
Анкетування учнів «Я та моя професія»
Літературна вітальня «Професії в літературі»
Конкурс-шоу «Ось професія найкраща!»
Відвідування ярмарку професій

Орієнтовна тематика і форми проведення заходів із батьками:
Свято-презентація «Професії мого роду»
Батьківські збори «Допомога дитині при виборі професії»
Очікувані результати:
 усвідомлення соціальної значимості праці в житті людини;
 знання про групи професій;
 вміння професійного самовизначення;
 уявлення про техніку пошуку роботи;
 творчі та трудові досягнення
Ключові поняття: профорієнтація, професійна етика, «споріднена праця».

Травень
Проект
«Минуле. Теперішнє. Майбутнє. Меморандум поколінь »
Мета:
 розвивати такі риси, як миролюбність, моральність, повага до старших;
 виховувати патріотичні почуття та повагу до героїчних і трудових традицій ветеранів
Орієнтовна тематика і форми проведення виховних заходів з учнями:
І курс (8 клас)
Години спілкування: «Дитинство, обпалене війною», «Чи вміємо ми бути вдячними?»,
Фотовиставка «Ніхто не забутий, ніщо не забуто …»
Зустріч поколінь «Поезія війни»
Конкурс малюнків «Велика Вітчизняна війна очима молоді»
Співпраця з представниками клубу «Не здаємося!»
ІІ курс ( 9 клас)
Години спілкування: «Навіщо потрібні музеї?», «Чому треба поважати старших?», "Ваш світлий Подвиг
незабутній"
Зустріч поколінь «Пісні війни»
Співпраця з організацією «Діти війни»
Конкурс листівок-вітань до Дня Перемоги

Орієнтовна тематика і форми проведення заходів із батьками:
Батьківські збори «Роль старшого покоління у вихованні дітей»
Тестування: «Які ви батьки?», «Чи розумієте ви свою дитину?»
Зустріч поколінь «Війна в долі нашої родини»
Очікувані результати:
 сформованість почуття любові до Батьківщини;
 знання історії та врахування її уроків;
 повага та толерантне ставлення до старшого покоління;
 формування рис успішної людини
Проект «Все починається з батьків!»
Мета:
 сприяти розумінню правил взаємодії людей у сім’ї;
 виховувати учнів на кращих прикладах традицій, гуманності, доброти, відчуття єдиної родини від сім’ї до містадому;
 формувати розуміння, що виховання дітей – обов’язок батьків
Орієнтовна тематика і форми проведення виховних заходів з учнями:
І курс ( 8 клас)
Години спілкування: «Є добрих людей у світі багато, та все ж найрідніші – то батько і мати», «Твої успіхи –
найбільше щастя батьків»

Родинна зустріч «Історія моєї родини – в історії мого міста»
Фотоколаж «Відпочиваємо сім’єю», «Захоплення моїх батьків»
ІІ курс (9 клас)
Години спілкування: «Все починається з родини», «Про культуру поведінки закоханих», «Моральна чистота
стосунків між юнаком та дівчиною», «Моє родове дерево»(презентація)
Тренінги: «Взаєморозуміння: на чому воно ґрунтується?», «Конструктивний конфлікт, або як сваритися
правильно?»
Круглий стіл «Традиції моєї родини»
Орієнтовна тематика і форми проведення заходів із батьками:
Батьківські збори: «Педагогічна тактовність батьків у вихованні, повага до самостійності дітей», «Про
значення похвали й покарання в родині»
Батьківський всеобуч «Помилки родинного виховання. У чому вони полягають?»
Тренінг «Батьки та діти: чому виникають конфлікти?»
Анкетування «Друзі моєї дитини», « «Можна» й «не можна» в нашій родині»
Очікувані результати:
 почуття поваги до своїх батьків, рідних;
 усвідомлення ідеалів сім’ї, родини;
 підвищення ролі та авторитету сім’ї, батьків;
 виховання учнів як майбутніх батьків
Ключові поняття: рід, родина, Батьківщина, сім’я, патріотизм, повага до старших.
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(Серія «Бібліотека журналу «Управління школою»)

