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Громадянине! 

Ось настав твій час,

І зараз ти вирішуєш по праву:

Яке майбутнє завтра дітям даш, 

Яку у спадок передаш державу!



• Мета проєкту:

• виховування у дітей та учнівської молоді

громадянськості, патріотизму як найважливіших

духовно-моральних і соціальних цінностей, готовності до

активного прояву в різних сферах життя суспільства,

особистої відповідальності та дієвості за долю й

єдність країни; формування позитивної громадської

думки щодо євроінтеграційного курсу України;
ознайомлення якомога ширшого кола громадськості з

європейськими цінностями та традиціями;

популяризація загального європейського культурного

надбання серед громадськості, зокрема, молоді;

формування духовно і фізично здорової, інтелектуально,
культурно та всебічно розвиненої особистості, що

нерозривно пов’язує свою долю з майбутнім рідного
міста, України та Європи.



• Завдання проєкту:

• - підвищити статус патріотичного виховання в українському суспільстві
загалом та школі зокрема;

• - забезпечити взаємодію виховної системи школи з усіма соціальними
інститутами щодо інтенсифікації процесу патріотичного виховання
особистості;

• - формувати шанобливе ставлення до зростаючої особистості у
відповідності з Конвенцією ООН про права дитини;

• - посилити роль сім’ї, зміцнити її взаємодію з навчальним закладом;

• - сприяти розвитку дитячих і молодіжних громадських організацій як
центрів становлення патріотів України;

• - активізувати форми масової патріотичної діяльності (пошукова робота,
діяльність військово-патріотичних клубів, тематичні заходи, пов’язаних із
знаменними й пам’ятними датами);

• - сприяти подальшій демократизації управління процесом патріотичного
виховання підростаючого покоління.

• - розвиток у дітей і молоді активної життєвої позиції, готовності брати

участь у суспільному, культурному та міжнародному житті країни;

• - формування у молоді демократичних, європейських цінностей, розуміння

прав і свобод людини, високих соціальних, культурних, освітніх стандартів;

• - підвищення значущості ідеї єдності та дружби України і Європи серед

молодих учасників.



Перший урок на тему « Я -

українець, і я цим пишаюсь»



Міжнародний день миру



Флешмоб до Дня Гідності і Своботи



Виховний захід
«Крок на зустріч»


