ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор НВК «Гімназія №14
імені Василя Сухомлинського»
М.М.Кардаш

План заходів
із відзначення Року Василя Сухомлинського у гімназії
№
Назва заходу
з/п
1. Екскурсії для учнів початкової школи і
гімназії в музейній кімнаті Василя
Сухомлинського
2. Поповнення матеріалів музейної кімнати
Василя Сухомлинського
3. Заняття авторської школи вчителя
початкових
класів
А.О.Мельник
«Родинне, сімейне виховання. Творче
використання
спадщини
В.О.Сухомлинського».
4. Фестиваль
інсценізацій
казок
В.О.Сухомлинського
5.

6.

7.
8.

Розробка положення про стипендію
Василя Сухомлинського для обдарованих
дітей і бланків нагород
Творча поїздка педагогічного колективу
у НВК "Павлиська загальноосвітня
школа І-ІІІступенів- ліцей імені
В.О.Сухомлинського»
Випуск пам’ятної книги до 75-річчя
закладу
Участь
у
ХІ
Міжнародних
та
XXV
Всеукраїнських
педагогічних
читаннях «Василь Сухомлинський у
діалозі з сучасністю: творча спадщина
Василя Сухомлинського у міжнародному

Дата
проведення
протягом
року

Відповідальні
Киндибовська Т.Л.

протягом
року
лютий,
вересень
2018 р.

Киндибовська Т.Л.

травень
2018 р.
травень
2018 р.

Класоводи,
класні керівники
1-3 класів гімназії
Науковометодична рада

червень
2018 р.

Кардаш М.М.,
Сіміцька Ж.В.

серпень
2018 р.
вересень
2018 р.

Творча група

Мельник А.О.

Кардаш М.М.,
заступники
директора,
педагоги

вимірі
(педагогічна,
публіцистична,
культурологічна, літературна складові)»
9. День В.О.Сухомлинського у гімназії:
відкриті уроки, позакласні заходи,
виставки творчих робіт учнів, присвячені
впровадженню у навчальний процес його
педагогічної спадщини
10. Педагогічні читання у гімназії «Ідеї
В.О.Сухомлинського
у
практиці
сучасного освітнього закладу»
11. Організація екскурсій для учнів НВК за
туристичним маршрутом «Стежками
Василя Сухомлинського»
12. Круглий стіл для молодих педагогів
«Черпаємо
мудрість
із
книг
В.Сухомлинського» (до 50-річчя виходу
книги «Серце віддаю дітям»)
13. Випуск
збірника
методичних
і
дидактичних матеріалів з досвіду
використання
спадщини
В.Сухомлинського
14. Створення банку матеріалів про Василя
Сухомлинського і його педагогічну
спадщину
15. Створення документального фільму «Рік
Сухомлинського у гімназії»
16. Популяризація досвіду колективу з
питань впровадження творчих ідей
В.Сухомлинського в освітній процес
через засоби масової інформації

28 вересня
2018 р.

жовтень
2018р.
вересеньжовтень
2018р.
листопад
2018р.
грудень
2018р.

Дирекція,
педагогічний
колектив
Кардаш М.М.,
Сіміцька Ж.В.,
голови предметних
комісій
Класні керівники
Сіміцька Ж.В.,
Дацюк М.І.
Сіміцька Ж.В.,
голови предметних
комісій

протягом
року

Методичний
кабінет

протягом
року
протягом
року

Творча група
педагогів
Дирекція

