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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Тісна співпраця – шлях до великого успіху.

В.О. Сухомлинський.

Основна виховна мета – морально-психологічне і культурологічне

забезпечення життєвого самовизначення випускника ліцею.

Дана мета формулює провідне завдання виховної роботи – створення

сприятливого середовища та сучасного науково-методичного забезпечення,

обгрунтованої навчально-методичної системи для формування особистості,

підготовленої до життя у сучасному суспільстві.

Сьогодні дитині потрібні не тільки знання, але й високий творчий

потенціал, компетентність, сформованість особистісних якостей, які допоможуть

знайти своє місце у житті, визначитися з колом інтересів та уподобань, стати

активним членом суспільства і щасливою, упевненою у власних силах людиною.

Організація виховної роботи відбувається відповідно до основних

документів: Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,

Загальної декларації прав людини, Конвенції прав дитини, Національної доктрини

розвитку освіти України, Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів

загальноосвітніх навчальних закладів України та інших державних документів

щодо реформування сучасної освіти.

Виховна робота у старших класах планується в основному з урахуванням

трьох факторів: вікових особливостей учнів, їхнього життєвого самовизначення й

економічної, політичної ситуації в суспільстві.

Дана програма «Ключі до успіху» розрахована на виховну роботу з учнями

у старшій школі (10-11-ті класи).

Основні завдання програми «Ключі до успіху»:

- формування розуміння своєї особистої ролі в розвитку суспільства,

визначеність у виборі професії;

- виховання інтелігентності, високого рівня освіти і культури;
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- формування вміння швидко пристосовуватися до безперервних

соціальних змін;

- виховання основних рис ділової людини; свідомого громадянина свого

міста, країни;

- формування потреб у безперервній освіті та вдосконаленні у зв’язку із

майбутньою професією;

- виховання уміння володіти собою в складних життєвих ситуаціях,

дотримання самодисципліни та самоконтролю;

- формування діалектичного світогляду, необхідного для орієнтації у світі

та собі;

- виховання потреб до високої працездатності, для чого загартовувати

здоров’я, набувати досвіду в організації щоденної праці, культури

відпочинку

Складається з таких розділів:

- 1. Пояснювальна записка;

- 2. Зміст виховної роботи з учнями та батьками;

- 3. Очікувані результати;

- 4. Список використаних джерел.

У першому розділі викладено мету та основні завдання виховної роботи

згідно з вимогами державних документів. Другий розділ передбачає найголовніші

напрямки виховання у старшій школі. Включає освітню, культурну,

народознавчу, пізнавальну, моральну, правознавчу тематику, різні форми

виховної роботи. Тематика та форми годин спілкування підібрані відповідно до

освітніх ініціатив місяця, визначених Славутицьким відділом освіти та проектом

Програми з виховної роботи Славутицького ліцею Славутицької міської ради

Київської області (додаток А). Враховані основні морально-етичні цінності

життєдіяльності територіальної громади міста Славутича на основі Кодексу

етики, честі, порядності, добросовісного та ефективного управління Славутицької

територіальної громади, адже «все починається, відбувається і закінчується у

сфері людських відносин та стосунків». Запропоновано основні форми роботи з
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батьками та їх тематика. Виховання має здійснюватись у триєдиному ключі:

класний керівник – учні – батьки.

Класні керівники можуть використовувати запропоновані програмою форми

роботи, тематику або змінювати їх, застосовуючи свої, які б відповідали змісту

виховної роботи (додаток Б).

Третій розділ подає модель молодої людини, що вступає в доросле життя,

має сформовані компетенції.

Таким чином, пройшовши програму виховання та розвитку «Ключі до

успіху», ліцеїсти отримують цілісну уяву і знання про національну культуру,

духовність, життя свого народу, формуються свідомими громадянами України.
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РОЗДІЛ 1

ЗМІСТ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ І БАТЬКАМИ

ВЕРЕСЕНЬ

«Цінуймо спокій, безпеку та комфорт Славутича».

«Безпека – добробут країни»

Мета: усунення недоліків у справі забезпечення безпеки дорожнього руху;

вироблення безпечної поведінки; усвідомлення цінності життя; формування

поведінкових компетенцій у різних ситуаціях; розвиток навичок надання першої

допомоги; виховання моральних якостей.

№

п/п

Робота з учнями Робота з батьками

1 Ситуативні завдання «Правила

безпеки»

Батьківські збори «Безпека дитини –

спокій родини»

2 Практичне заняття «Надання

першої допомоги»

Лекція «Діти й побутовий травматизм.

Як запобігти нещасному випадку?»

3 Виготовлення буклетів «Водії та

пішоходи»

Батьківський всеобуч «Увага! Діти на

дорозі!»

4 Тренінг «Безпечний Інтернет» Зустрічі з представниками ДАІ, МВГУ,

МВС

5 Фільм-презентація з елементами

тренінгу «Подаруй посмішку

людям»

6 До Дня партизанської слави «Лист

ветерану»

7 Зустрічі з представниками ДАІ,

МВГУ
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ЖОВТЕНЬ

«Молодь – погляд у майбутнє!».

«Навчання – гарант майбутнього». «Повір у себе, у свої знання!»

Мета: реалізація стратегії державної політики сприяння розвитку громадського

суспільства в Київській області та місті Славутичі; формування стійкої

громадянської позиції та лідерських якостей; виховання відповідальної поведінки

та дбайливого ставлення до оточуючого середовища.

№

п/п

Робота з учнями Робота з батьками

1 Круглий стіл «Яким буде

майбутнє, залежить від кожного з

нас!»

Батьківські збори «Кому потрібна вища

освіта?»

2 Презентація «Навчальні заклади

України, світу»

Інтелектуальна гра «Щасливий

випадок»

3 Ярмарка професій «Вибір професії

– вибір долі»

Пам’ятка батькам «Сім’я та школа»

4 Диспут «Чи потрібна сьогодні

освічена людина?»

Індивідуальні консультації «Режим дня

дитини»

5 Тренінг «Повір у свої сили»

6 Обговорення тез Кодексу «Молодь

– погляд у майбутнє»

7 Зустрічі з представниками

місцевих органів самоврядування

8 Екскурсія до міськвиконкому
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ЛИСТОПАД

«Молоде покоління обирає здоров’я».

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

майбуття!»

Мета: активізація роботи щодо формування культури здорового способу життя,

ціннісного ставлення до себе й до інших; вироблення навичок відповідальної

поведінки підростаючого покоління на основі сформованості превентивного

світогляду; здатності супротиву до негативних впливів соціального середовища;

здійснення інформаційно-просвітницької діяльності.

№

п/п

Робота з учнями Робота з батьками

1 Кінолекторій «Правда про

наркотики»

Лекція психолога «Проблеми дитячої

наркоманії»

2 Тренінг «Бути здоровим –

престижно!»

З досвіду «Здорове харчування»

3 Перегляд та обговорення фільмів

про шкідливий вплив алкоголю,

тютюнопаління на організм

людини

Спортивне свято «Сімейна

спартакіада»

4 Конкурс агітбригад «Ми за

здоровий спосіб життя!»

5 Випуск стіннівок

6 Тематичні зустрічі з лікарями

7 Зустрічі з людьми, які живуть з

ВІЛ «Жива книга»
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ГРУДЕНЬ

«Бережімо собори наших душ».

«Я – ліцеїст, і цим все сказано!»

Мета: формування загальнолюдських цінностей, активної моральної життєвої

позиції, доброзичливих взаємовідносин; виховання художньо-естетичних смаків,

культури мислення та поведінки.

№

п/п

Робота з учнями Робота з батьками

1 Створення презентацій «Сім чудес

мого міста»

День відкритих дверей

2 Міні-проект «Бачити зорі в

калюжах»

Батьківські збори «Вплив мистецтва на

формування особистості»

3 Диспут «Пірсинг краса чи

загроза?»

Тренінг «Десять правил виховання»

4 Роздуми вголос «Толерантна

людина. Яка вона?»

5 Модельне агентство «Стиль».

Презентація молодіжного одягу

6 Рольова гра «Заговори, щоб я тебе

побачив»

7 Фотоколаж «Славутич у різні пори

року»

8 Тренінг «Жити в світі, де є ВІЛ»

9 Новорічний вогник «Зимова казка»

10 Розважально-конкурсна програма

«Міс Снігуронька»
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11 Презентація «Зимові свята нашого

народу»

12 Конкурс новорічних листівок
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СІЧЕНЬ

«Своє минуле пам’ятаємо – щасливе майбутнє маємо!»

«Не споглядати й говорити, а вершити і творити»

Мета: розвиток творчо активної особистості; формування вмінь і навичок щодо

використання творів мистецтва як засобу формування естетичних смаків, шани та

поваги до історії свого краю, країни.

№

п/п

Робота з учнями Робота з батьками

1 Презентація «Моя фантазія – моя

творчість»

Батьківські збори «Роль ліцею у

формуванні творчої особистості»

2 Екскурсія до музею декоративно-

прикладного мистецтва

Концертна програма «Наші таланти»

3 Перегляд відеосюжетів «Тернистий

шлях до визнання»

Поради батькам «Виховання творчої

особистості»

4 Година спілкування «Український

рушник – символ нації»

5 Анкетування «Історія мого

народу»

6 Проект корисних справ

7 Презентація ліцеїстів для учнів

шкіл «У творчій майстерні»

8 Опитувальник. Вивчення

уподобань учнів
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ЛЮТИЙ

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

«Від маленького Славутича – до великої України», «Відкриваємо Європу разом»

Мета: формування правового світогляду; розвиток громадянської свідомості;

виховання інтересу до активної суспільної діяльності в межах правового поля;

сприяння попередженню правопорушень серед неповнолітніх.

№

п/п

Робота з учнями Робота з батьками

1 Тренінг «Зони ризику» Батьківські збори «Захист прав

дитини»

2 Лекція працівників військкомату

для юнаків

Всеобуч «Проінформований –

захищений»

3 Зустріч з працівниками міліції

«Правовий лекторій»

Бесіди на правову тематику

4 Лекція представників управління

юстиції

5 Брейн-ринг «Чи знаєш ти свої

права»

6 Правова гра «Ти – людина,

значить, маєш права»

7 Дебати «Чи потрібна українцям

Європа?»

8 Захист проекту «Якби я був

мером»

9 Конференція «Активна життєва

позиція»
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10 Гра – ланцюжок «Патріот – це...»

11 Політичний всеобуч

12 Прес – конференція з

представниками територіальної

громади міста «Актуальність

принципів Європейської хартії

місцевого самоврядування»
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БЕРЕЗЕНЬ

«Дитина читає – Україна процвітає».

«Книга пробуджує розум до навчання і творчості!»

Мета: формування читацької компетенції; розвиток інтересу до читання;

виховання почуття поваги й шанобливого ставлення до книги; вироблення

потреби в користуванні джерелами інформації; популяризація української книги.

№

п/п

Робота з учнями Робота з батьками

1 Літературний салон «Її величність

Муза»

Семінар «Чому діти не читають?»

2 Літературно-музичний журнал

«Добро є, браття, читання книжне»

Бібліотечний діалог «Книга

електронна: плюси та мінуси»

3 Презентація «Сучасна українська

книга»

Консультації «Які джерела

використовувати у підготовці до ЗНО»

4 Бібліотечний лекторій «Словники

та їх види»

Літературна вітальня

5 Акція «Подаруй бібліотеці книгу»

6 Бібліографічна гра «У світі книг»

7 Обговорення «Підручники та

посібники: допомога чи шкода»

8 Літературна подорож «Сторінками

класиків»

9 Читацькі діалоги «Мої улюблені

книги»
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КВІТЕНЬ

«Славутич – наш дім!»

«Охорона довкілля – справа спільна», «Скільки професій – стільки доріг»

Мета: формування екологічної культури, гармонії людини й природи; виховання

рис дбайливого господаря міста, країни; формування професійних якостей;

привернення уваги до питання вибору професії та її значення.

№

п/п

Робота з учнями Робота з батьками

1 Фотоколаж «Діти і квіти» Лекція «Раціональне використання

водних ресурсів»

2 Трудовий десант «Чистому місту –

так!»

Батьківські збори «Екологічна

культура дитини»

3 Круглий стіл «Берегти природу –

значить оберігати Батьківщину»

Сократівські бесіди «Значення вибору

в житті»

4 Проект «Славутич – наш дім» Консультації «Як правильно допомогти

вибрати випускнику професію»

5 Творча робота «Від маленького

Славутича – до великої України»

6 У родинному колі «Традиції міста»

7 Інтелектуальне ток – шоу «Ерудит

природи»

8 Екскурсії до Центру зайнятості

9 Анкетування «Моя майбутня

професія»
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ТРАВЕНЬ

«Міцна родина – щасливі діти, активна молодь – добробут у місті».

«Моє сьогодні – основа мого завтра», «Все починається з батьків!»

Мета: гармонійний всебічний розвиток; підготовка до життя в соціальних умовах;

реалізація творчого потенціалу; формування моральних цінностей, розуміння

пріоритету виховання в сім’ї та гуманних взаємин між членами родини,

важливості сім’ї у житті суспільства; залучення до традицій родинно-побутової

культури.

№

п/п

Робота з учнями Робота з батьками

1 Засідання родинного клубу

«Професії моїх батьків»

День відкритих дверей

2 Родинне свято Виставка творчих робіт батьків

3 Спортивні змагання «Тато, мама, я

– спортивна сім’я»

Тренінг «Конфлікти у сім’ї»

4 Створення родинного дерева Лекція психолога «Психологія

спілкування»

5 Меморандум поколінь. Зустрічі з

ветеранами ВВв, ліквідаторами

аварії на ЧАЕС

6 Мамине свято «І на оновленій

землі врага не буде супостата, а

буде син і буде мати...»

7 Музичний етюд «Мамо, ти завжди

велична!»
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РОЗДІЛ 2

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Молода людина, яка вступає в доросле життя, повинна характеризуватися

такими якостями:

- інтелігентністю, високим рівнем освіченості й культури, необхідними

для свідомої й активної участі в суспільному прогресі;

- швидкою пристосованістю, адаптованістю до безперервних соціальних

змін;

- потребою в безперервній освіті й удосконаленні в професії, що

обирається (загальна і професійна навченість);

- умінням володіти собою в складних ситуаціях;

- вихованістю, доброзичливим сприйняттям усіх доцільних зовнішніх

впливів (соціальних вимог, техніки безпеки, вимог трудового колективу);

- широким кругозором, світоглядом, необхідним для орієнтації у світі й

собі;

- високою працездатністю;

- свідомим громадянином.
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ДОДАТКИ

Додаток А

Освітні ініціативи місяця, проект Програми виховної роботи Славутицького ліцею

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

Вересень
«Цінуймо спокій, безпеку та комфорт Славутича!»

«Безпека – добробут країни».
Жовтень

«Молодь – погляд у майбутнє!»
«Навчання – гарант майбутнього».

«Повір у себе, у свої знання!»
Листопад

«Молоде покоління обирає здоров’я».
«Славутич – місто здоров’я. Здоровий спосіб життя – перепустка в твоє

майбуття!»
Грудень

«Бережімо собори наших душ».
«Я – ліцеїст, і цим все сказано!»

Січень
«Своє минуле пам’ятаємо – щасливе майбутнє маємо!»

«Не споглядати й говорити, а вершити і творити».
Лютий

«Я – громадянин, я – патріот, я – житель свого міста!»
«Від маленького Славутича – до великої України!»

«Відкриваємо Європу разом».
Березень

«Дитина читає – Україна процвітає».
«Книга пробуджує розум до навчання і творчості!»

Квітень
«Славутич – наш дім!»

«Охорона довкілля – справа спільна».
«Скільки професій – стільки доріг».

Травень
«Міцна родина – щасливі діти, активна молодь – добробут у місті».

 «Моє сьогодні – основа мого завтра!»
«Все починається з батьків».
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