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Святкування ювілейної річниці Кобзаря проходило на протязі всього 2014 року і продовжується донині у низці різноманітних
художніх, літературних, ігрових, концертних заходів. Початкова, середня та старша школи Київської інженерної гімназії були
безпосередньо задіяні у близько 30 локальних, гімназійних, районних та міських проектах. 2014 рік розпочався урочистою
лінійкою «Тобі, Тарасе,шану складаємо» та масштабною загальногімназійною виставкою «Шевченко в мистецтві», де були
презентовані біля 150 малюнків, плакатів, постерів, ілюстрацій до творів поета. Мистецьке вшанування Кобзаря в Київській
інженерній гімназії органічно поєдналось з районною виставкою малюнків «Шевченків дивосвіт». Лютий 2014 року став
стартовим майданчиком для різноманітних творчих інсталяцій. Усні радіожурнали «На струнах Кобзаревої душі», «І мене в сім’ї
великій, в сім’ї вольній,новій…»,творчі перерви з ребусами, кросвордами, літературний брейн-ринг «Ми любимо твори
Шевченка», флешмоб «Маленькі кобзарята» стали цікавою, нетрадиційною формою Шевченківської естафети. Починаючи з
лютого великий діапазон тематичних уроків, де досліджувалась біографія, творчий стиль, особливості письма, живопису,
унікальність та пророчість Тарасового слова був проведений вчителями кафедри української мови (театралізований урок
«Сирітська доля» в 5-6 класах, «Мала Батьківщина Т. Шевченка», «Тарас Шевченко і Петербург» в 7-8 класах, «Казахстанські шляхи
Майстра», «Національні святині в творах Шевченка», «Відкриття Шевченківського Києва», «Святе письмо у творчості Поета» в 9-11
класах тощо). В березні 2014 року відбувся гімназійний конкурс декламаторів «Тарасове Слово», де учні 1-11 класів змагались у
найкращому читанні творів. Березень ознаменувався значним різноманіттям районних мистецьких заходів, де були активно
задіяні учні гімназії. Це і участь у районному інтелект-турнірі «Шевченко знаний і незнаний», і конкурсі читців поезій іноземними
мовами «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття» та у представницькому фестивалі «Діалог держав» під гаслом «Шевченко генієм
піднявся над світами». Сценічні майданчики гімназії стали місцем втілення творчих проектів мистецького спрямування:
літературно-музичне свято «Слава Шевченка- Слава України» для учнів 8-9 класів, музично-тематичний вечір «»Наша дума, наша
пісня не вмре,не загине!» в 10-11х класах, концерт «»Шевченкова весна», де були задіяні батьки учнів та професійні виконавці з
Київської філармонії. Значна увага в гімназії була приділена музейно-просвітницькій роботі зі школярами на протязі всього року.
Так, учні 6-7 класів провели у березні та квітні 2014 року щорічний просвітницький захід для молодших школярів «Шевченків
Буквар», де ознайомили першачків з дитячою поезією Кобзаря. Біля 20 класів гімназії відкрили для себе нового, незвіданого
поета на екскурсіях до Національного музею Т. Шевченка, Шевченківського заповідника в Каневі, музейного комплексу «Хата на
Пріорці», де були залучені до інтерактивної екскурсії-гри «Шляхами Тараса Шевченка», екскурсії із використанням гри-квесту
«Карта Шевченкових пригод», інтерактивної екскурсії географічного спрямування «Тарас Шевченко-мандрівник». У вересні-грудні
2014 року на організованих зустрічах з дитячими письменниками, провідними діячами Всеукраїнського товариства «Просвіта»

учні гімназії почули професійне виконання та літературознавчий аналіз Шевченкових творів, осмислили їх сучасний патріотичний та філософський аспекти,
підготували драматизовані фрагменти, дізнались про нові, невідомі сторінки його життя та творчості Поета. В листопаді 2014 року силами гімназистів та вчителів була
підготовлена власна версія єдиної районної Арт-перерви, де на різних майданчиках співали, декламували іноземними мовами,демонстрували презентації, грались та
малювали люди різних вікових категорій. В цей же час продовжувалась робота районного осередку ПАШ ЮНЕСКО, де діти об’єднались навколо проекту закриття
Року Шевченка в Україні (гімназія «Діалог» Дарницького району Києва). Закінчення офіційного року Шевченка було символічним в Київській інженерній гімназії, бо
знову лунали урочисті акорди фінального концерту «Серцем жити і людей любити», літературних читань «Слухайте голос безмежний Тараса», філологічних студій
«Палітра Шевченкового слова». Більшість проектів продовжують своє самостійне життя і в році прийдешньому. Міняються і вдосконалюються тільки форми (науковопрактичні конференції,семінари, дослідницькі роботи учнів в секціях МАН, художні, суспільні проекти, що вийдуть згодом на рівень району та міста. Головний
меседж залишається незмінним - кожен може доторкнутись до Української легенди та відкрити Тараса Шевченка як нову, сучасну,суспільно актуальну книгу свободи,
творчості та величі українського духу.

