РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ
ДО 200-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 119 М. КИЄВА

Термін реалізації: березень – грудень 2014 року
Назва: «Творчість Тараса Шевченка очима дітей»
Мета: Доповнити, розширити знання дітей різного віку про Шевченка – поета,
Шевченка – художника. Виховувати любов і повагу до Великого Кобзаря, до
історичного минулого України, до сторінок історії народу, який боровся за
свою свободу, шанобливе ставлення до надбань української культури. Через
поетичне слово розкрити людські чесноти: віру, надію, любов, сподівання на
краще майбутнє.
Гасло: Який потрібно мати в душі безсмертний цвіт,
Щоб хвилювати людство і через сотні літ.
Яким зарядом треба наснажити слова,
Щоб пісня і сьогодні звучала, як нова…
О. Підсуха
- Очікувані результати: Розкрити творчий потенціал дитини через
реалізацію його здібностей та світосприйняття.
- Випуск інформаційного бюлетеня по закінченню реалізації проекту.
- Випуск збірки дитячих поезій про Т. Шевченка.
Презентація проекту «Творчість Тараса Шевченка очима дітей» на ІІ Київській
конференції асоційованих шкіл ЮНЕСКО, 18 березня, 2014 року.

Робота в секції «Драматургія Т.Г. Шевченка – мистецькі пошуки поета»

На базі школи створена ініціативна група вчителів, учнів різних вікових
категорій, батьків, за допомогою якої
- була створена пересувна виставка творчих робіт дітей до поезій Т.Г.
Шевченка;
- проведені слухання поезій Тараса Шевченка іноземними мовами
(англійською,
азербайджанською,
в’єтнамською,
грузинською,
німецькою, російською, французькою);
- для дітей дошкільного віку, вихованців дитячих садочків Деснянського
району буде створена літературно-музична композиція та проведені
майстер класи.
Звіт
про проведення заходу в рамках проекту
«Творчість Тараса Шевченка очима дітей»,
приуроченого до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка
28 жовтня 2014 року на базі школи І-ІІІ ступенів № 119 Деснянського району
м. Києва було проведено творчу майстерню «Тарас Шевченко – поет, художник,
Українець» для вихованців дошкільного дитячого закладу № 767 Деснянського
району м. Києва.
Під час зустрічі учнів і дошкільнят були проведені такі заходи:
1. Відвідування шкільного літературного музею Платона Воронька.

2. Коротка розповідь про Тараса Шевченка.

3. Перегляд мультиплікаційного фільму про Тараса Шевченка «Казки
картинної галереї».

4. Літературно-художня композиція по творчості поета:
- слухання вірша Т.Г.Шевченка «Садок вишневий коло хати»
українською, російською, німецькою, англійською, французькою,
азербайджанською та в’єтнамською мовами;

- презентація літературно-музичної композиції «Зацвіла в долині червона
калина».

5.

Майстер-клас по виготовленню закладинок для книжок .

6. Створення фрески «Мої побажання Україні».

Захід розкрив творчий потенціал дітей різного віку через реалізацію
особистих здібностей та світосприйняття.
- видана збірка творів учнів, вчителів, батьків

XVI Всеукраїнська конференція учнів асоційованих шкіл ЮНЕСКО
«Модель ідеального суспільства за Шевченком: освітні ініціативи
ЮНЕСКО задля гармонізації відносин у полікультурному світі відповідно
до принципів «Нового гуманізму»
28-29 листопада 2014 року відбулася XVI
Всеукраїнська конференція учнів асоційованих шкіл
ЮНЕСКО «Модель ідеального суспільства за
Шевченком: освітні ініціативи ЮНЕСКО задля
гармонізації відносин у полікультурному світі
відповідно до принципів «Нового гуманізму».
Організатором конференції є Гуманітарна гімназія
«Гармонія», хоча сама конференція проходила на базі
Технічного ліцею Дніпровського району міста Києва.
У роботі конференції взяли участь 57
Асоційованих шкіл ЮНЕСКО з різних куточків
України, серед них і команда школи І-ІІІ ступенів №
119 м. Києва у складі керівника Рябухи Наталії
Миколаївни, вчителя української мови та літератури, й Закатей Юлії та Сороки
Таїсії, учениць 11-А класу.
Учні школи взяли участь у творчій сесії «Український проект – молодіжна
синквейн-естафета», ігровій сесії «Україна – Шевченко –ЮНЕСКО» та у роботі
експертно-правової ради «Боротьба Т.Г.Шевченка за дотримання природних прав
людини та діяльність ЮНЕСКО у цій царині». По завершенні конференції учні
школи залишили свої побажання на Річці почуттів.

