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Газета для дітей і тих, хто любить дітей 

TH E 

Випуск №1, вересень-грудень 2020 

Читайте у цьому номері: 

Партнерська зустріч —

стор. 3-4 

Хюге-куточок — стор. 5 

Абетка доброчесності —

стор. 6 

Школа – територія успіху 

і комфорту — cтор. 2 
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Кожен з нас – учитель, учень, батьки – є особистістю і заслуговує на по-
вагу, підтримку і безпеку. Ми всі взаємодіємо у освітньому просторі нашої шко-
ли. А щоби наша взаємодія була ефективною, а навчання приносило задово-
лення, ми маємо чути і розуміти одне одного. 

Побудова взаємин, в основі яких лежить партнерство, визначена одним 
із пріоритетних напрямків діяльності школи. Це те, що є надзвичайно важли-
вим для мене як директора закладу. 

Бажання змін і стало поштовхом для участі у програмі «Педагогіка парт-
нерства: практики доброчесності». Українським школам долучитися до цієї 
програми запропонувала громадська організація «EdCamp Ukraine» у співпра-
ці  з ГО «Смарт освіта» та проєктом USAID_Взаємодія. 

У грудні 2019 року ми заповнили заявку та пройшли телефонну співбесі-
ду, і стали однією з шести шкіл України (а всього було 84 заявки!), що була віді-
брана для участі у програмі. Так ми отримали методичну і фінансову підтримку 
для реалізації власного шкільного проєкту. 

Спочатку у лютому 2020 року команда з 4-х осіб (по 1 представнику від 
керівництва, учительства, учнівства та батьківства) взяла участь у навчальних 
тренінгах у м.Харкові. Там ми навчалися фасилітації, комунікації та роботі з 
Меморандумом співпраці – інструментам, які допомагають домовлятися і пок-
ращувати стосунки. 

А потім з’явився шкільний проєкт «ШТУКа «Школа – територія успіху і ко-
мфорту», і ми взялися за його реалізацію. 

Цей проєкт має допомогти нам створити позитивне мотивуюче шкільне 
середовище, запровадити практики доброчесності в життя школи та досягнути 
спільних домовленостей про правила шкільного життя. 

Проєкт частково реалізували у форматі онлайн, бо тривалий час був ка-
рантин, і навчалися дистанційно. 

Що нам вдалося за шість місяців? Ми створили хюге-куточок для учнів, 
електронні та паперові антикорупційні пазли, оформили фотовиставку 
«Паростки доброчесності», визначили спільні цінності, домовилися про прави-
ла взаємодії у класах, провели тренінги для вчителів з ненасильницької кому-
нікації та методу ОРІП, створили новий сайт, відбулася фасилітаційна зустріч 
із представницями ГО «Смарт освіта» Галиною Титиш та Наталею Церклевич, 
провели комплексно-хвильові уроки з доброчесності.  

Не всі активності реалізовані так, як планувалося. Тому в цьому році про-
довжуватимемо працювати над проєктом. Хочеться, щоб більше вчителів, уч-
нів і батьків долучилися до цього процесу.  

Я переконана, що знання і дос-
від, отримані у процесі реалізації 
проєкту, допоможуть нам вибудувати 
довірливі відкриті стосунки, створити 
середовище з нульовою толерантні-
стю до корупції, комфортний безпеч-
ний простір.  

Всі разом  ми це зробимо! 
 

Директорка школи  
Наталія Бардакова 

Школа – територія успіху і комфорту 
Всі разом  ми це зробимо!  
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Партнерська зустріч  
П’ятнадцятого вересня пройшла 

зустріч представників трьох груп 

(батьків, учителів та учнів) нашої 

школи iз представниками  «Смарт 

освіти» - Галиною Титиш ( очільниця 

ГО «Смарт освіти») і Наталею Церк-

левич (експерт ГО «Смарт освіти»). 

Зустріч пройшла в  «City- Квадрат» на свіжому повітрі. 

Спочатку ми познайомилися один з одним у незвичний спосіб: обирали 

картки з картинками, розповідали трішки про себе і аргументували, чому об-

рали саме ці картки. Спілкуван-

ня було толерантним і добрози-

чливим ( присутні могли розмов-

ляти будь-якою мовою, вільно 

висловлювати свої думки). Уже 

на початку зустрічі атмосфера 

була  дружньою, теплою.  

Наступним етапом знайомства стала тема «Що для тебе зміни?». Було 

створено групи, і почалося обговорення. Кожен розповів, що є для нього змі-

ни, чи добре він їх сприймає. Це зблизило нас і дозволило поговорити з ти-

ми людьми, з якими ми не спілкувалися до цього .Перша половина зустрічі 

завершилася  чаюванням. Учасники зустрічі відпочили, насолодилися смач-

ними тістечками, чаєм та кавою. Це сприяло  ще більш дружній атмосфері. 

Друга половина зустрічі пройшла до-

сить цікаво. Ми поділилися на три ко-

манди: батьки ,вчителі та учні. У рамках 

проєкту ШТУКа нашій школі потрібно бу-

ло відповісти на питання: «Що у взаємо-

дії працює добре?», «Що хочеться дода-

ти?» та «Що я чи група можемо зроби-

ти?». 
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Кожна група прописала це тези-

сно, і  ми спільно визначили основні 

напрямки : 

- створення спільних проєктів, 

які б стосувалися усіх трьох груп; 

- спілкування поза школою 

(батьківські  збори учнів з учителя-

ми та  батьками у форматі  круглого столу); 

-  розроблення правил спілкування , які б сприяли  згуртованості учасни-

ків усіх груп.  

- підготовка і проведення креативних заходів( день самоврядування, спі-

льні проєкти: кулінарні, інтелектуальні,спортивні та ін.) 

 Отже, ця зустріч довела нам, що потрібно організовувати більше подіб-

них заходів для спілкування учнів , батьків і вчителів. Разом ми зможемо 

створити довірливі  взаємовідносини й зробити школу місцем не тільки для 

здобуття знань, досвіду, а й для відпочинку. 
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Хюге-куточок 
Один із основних напрямків проєкту 

ШТУКа — розвиток партнерських стосунків 

між учителями, учнями та батьками.  

У рамках цього проєкту на початку на-

вчального року було закінчено облаштування 

хюге-куточка для відпочинку і комунікації уч-

нів. 

Там можна комфортно провести свій час 

на перервах, адже кімната облаштована м'я-

кими пуфами, лавочками та іншими необхід-

ними для відпочинку речами.На панно, розмі-

щеному на стіні, прописані ключові цінності 

школи: довіра, повага, дружба та інші.  

До речі, багато чого для створення цього 

куточку зробили  саме учні: було виготовлено 

пазли за їхніми малюнками, оформле-

но стенд про цінності. Облаштуван-

ням простору активно займалися уче-

ниці одинадцятих класів.  

Тепер, коли хюге-куточок набув 

популярності серед учнів школи, зали-

шається лише спільними зусиллями 

зберігати його в чистому та привабли-

вому стані. 

Без сумні-

вів, це ні 

для кого 

не буде 

складно! 

П– повага 

А – авторитет 

Р – робота 

Т–товариськість 

Н – надійність 

Е – ентузіазм 

Р – рівність 

С – співпраця 

Т – терпіння 

В – ввічливість 

О – оптимізм 
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Одним із важливих напрямків проєкту 

ШТУКа є створення фотовиставки "Абетка 

доброчесності", яку вже всі, мабуть, бачили на 

другому та третьому поверхах школи.  

Протягом травня та червня  учні 8-10-х 

класів проявили свою творчість та креативний 

підхід , створюючи фотографії, за допомогою 

яких діти продемонстрували своє бачення 

цінностей, що входять до основних напрямків 

ШТУКи. А якщо говорити точніше, то ці світлини 

допомагають краще зрозуміти  поняття  

доброчесності та партнерства. 

Таким чином, до виставки учнівських робіт 

увійшли близько двох десятків світлин.  

Кожна з них відображає спільне учнівське 

бачення цінностей, що дуже важливі для 

здорових стосунків у колективі. 

АБЕТКА ДОБРОЧЕСНОСТІ 

Е-mail: 

school1kids.slavutich@

gmail.com 

Найтепліші та найщиріші  

привітання з Новорічними  

святами! 

 

Д — довіра 

О — освіта 

Б — благородність 

Р — розуміння 

О — обізнаність  

Ч — чесність 

Е — етика 

С — самостійність 

Н — навчання 

І — ініціативність 

С —справедливість 

Т — толерантність 

Над номером працювали:  

Сафронова Олександра,  

Соколова Анастасія,  

Греченко Олена. 

 

Зворотній зв’язок:  

Адреса редакції: м. Славутич,  

проспект Дружби Народів, 19 

Славутицька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №1 

 

Дякуємо за увагу! 


