Новий формат
Першого дзвоника

ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Свята і розваги

якість освіти

У ФОКУСІ: ДИТСАДОК І НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

Оксана ТРУЩАК,
заступниця директора
з навчально-виховної роботи, ліцей № 66, м. Львів

Дедалі більше шкіл відходять від звичних “лінійок”, обираючи як
альтернативу інтерактивні дійства для дітей і дорослих. Дошкільні
заклади також поступово відмовляються від традиційних урочистостей на користь невимушеного спільного дозвілля. Пропонуємо ознайомитися з тим, як це відбувається в Новій українській школі.
для пострадянського періоТ радиційна
ду організація свят і масових заходів як
завчених концертів відходить у минуле. Дитина
каже: “Я хочу відпочивати і веселитися. Це ж свято!” — і має рацію. Численні репетиції та “прогони” лише додають хвилювань перед виступом
і нівелюють елемент несподіванки, гри, захвату.

Тому сьогодні свято — це насамперед спільне
дійство, у якому вчитель, батьки та учні є партнерами.
Атмосфера таких заходів по-справжньому радісна, легка, спонукає творити, самовиражатися,
брати участь у локаційних конкурсах, розвагах.
У ході спільного дійства відбувається безпосередній розвиток дитини, її критичного мислення,
творчості, проявляються різні грані
особистості.
У підготовці та проведенні таких
сімейно-класних свят родичі учнів
задіяні не лише як позакадрові помічники, а як безпосередні
учасники творчого процесу. Батьки разом з дітьми одягають костюми, співають, танцюють, жартують.
Приємно бачити єднання навколо
спільної ідеї. Малята реагують надзвичайно емоційно. Усі учасники дійства задоволені.
Ми впроваджуємо новий формат
святкування першого та останнього
днів навчального року через тріаду
партнерства.

Зокрема навчальний рік замість
традиційної “лінійки” ми розпочинаємо Днем зустрічі шкільної родини.
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Уявіть собі. Чудовий затишний парк. Чисте
небо, тепле сонце, радісні обличчя дітей… Зустріч розпочинається з квесту — кожен клас має
знайти свою галявину — локацію. Уже там діти
разом із класним керівником створюють розмаїтий “килимок літа” (колективна творча робота, що
охоплює кольоротерапію, малювання фарбами,
спільний “проект емоцій”), виконують “ Співанку
про школу”, частують одне одного власноруч
приготованими “креативними” канапками. Символ дійства — кошик із несподіванками.
У цей час на подвір’ї ліцею проводиться свято
для маленьких першокласників “Школа радо зустрічає”: ранкова зустріч із “феями”-учительками
та казковими персонажами, ролі яких виконують
старшокласники (приклад подаємо далі).

Завітав до діток на гостину
Персонаж з казкової країни.
(Це та наступні фото надані авторкою)
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Актуально
Тепер
10 випусків
на рік!
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Захопливо

НАЙВИГІДНІШЕ ПЕРЕДПЛАТИТИ
КОМПЛЕКТ ОДРАЗУ НА ВЕСЬ РІК:
 на сайті jmil.com.ua/peredplata (оберіть зручний варіант передплати)
 у будь-якому відділенні Укрпошти (індекс комплекту – 95989)

