
I. Аналiз проблеми i актуальнiсть проекту

На сучасному етапi перед школою стоТть завдання виховання свiдомого
громадянина, патрiота, набуття молоццю соцiального досвiду, високоТ культури
мiжнацiональних взаемовiдносин, формування потреби та умiння жити в
громадянському суспiльствi. Актуальнiсть громадянського виховання в YKpaiHi
зумовлюеться процесом вiдродження нацii

II. Мета проекту

Виховання в учнiв рис громадянина УкраiнськоI держави, створення оптим€Lпьних

умов для рiзнобiчного розвитку особистостi. вивчення, осмислення i збагачення
нацiонально-iсторичних традицiй народу Украiни; досягнення високоi культури
мiжнацiональних взасмин; формування правовоi культури - прищеплення поваги
до прав i свобод людини, державних символiв, Конститучii УкраiЪи, законодавства
та державноТ мови

III. Шляхи реалiзацii.

Одним iз ефективних засобiв для вирiшення поставленоТ мети с створення
оптимальних умов дiяльностi органiв учнiвського самоврядування, використання
активних методiв, що стимулюють творчiсть, iнiцiативу та критичне мислення
школярiв, впровадження рiзноманiтних фор, позакласноТ роботи з метою
органiзацii дозвiлля учнiвськоТ молодi.

IY. Виконавцi проекту.

Класний керiвник, батьки, вчителi-предметники.

V. Реалiзацiя проекту

NЬ п/п Змiст проектноi дiяльностi
TepMiH

виконання

I piK роботи

1
Участь в тижнi присвяченому до.Щня
Незалежностi Украiни

Вересень

2 Гкк "Його iм'я носить наша школа"
Жовтень

.)
J

4
ГКК "Тi днi у пам'ятi народнiй" (пам'ятi жертв
голодомору)

Листопад

,,1

l]

'i



Сiчень
ГКК "Талановитого та справжrr"ББ .uOyr"
неможливо" (про В. Iвасюка)
Бесiда "Чорнобилъ:

Травень

II piK роботи
Участь в тижнi присвяченому до Д""
незалежностi Украiни

ВересеньГКК "УкраiЪа - наш с.riп"""й дЙ'1.
використанням мулътимедiйних технологiй
Бесiда "П. Чубинський - u"rop .Й"у,оеТ

Листопад
ГКК "Крути - подвиг i трагедiя ''

Бесiда "Вiдлуння Афгансько't' вiйни''
Виховна година - диспут '.Чи зЪлеж"ru мuиоу*r.
УкраТни вiд мене?"
ГКК "Пам'ятъ про них ,б.р.*1.ru-об*i.*' (ло
дня Перемоги) Травенъ

Y.Пiдсумки проекту:

l. Екскурсiйнi поiЪдки (м. Збараж, м. Вишнiвець, м. Кременець, м.
ТеРНОПiЛЪ (КРаеЗНаВЧИЙ МУЗей, пам'ятнi мiсця), святинi 

"u-oio краю: м. початв,
с. Рукомиш с. Зарваниця)

2, Проведення вiдкритого виховного заходу зарезультатамироботи над
проектом "Чи залежить майбутнс УкраiЪи вiд мене?''

YI. Очiкуванi результати

1. Створення оптимЕlJIьних умов для рiзнобiчного розвитку особистостi;
2, Виховання свiдомого громадянина yKpaiHcbKoi i.pr*u"r, який шанобливо

ставитъся до символiв держави, поважас iT закони та спiлку€ться державною
мовою;

3. Формування особистостi, яка поважае, зберiгас i збагачуе традицiТ рiдногокраю;


