
Державний навчальний заклад
«Дніпрорудненський професійний ліцей»

Викладач історії
Вертелецька Вікторія Миколаївна

Вебінар на тему: Національно-патріотичне виховання учнів  ПТНЗ

Выступающий
Заметки для презентации
Доброго дня!Наш Державний навчальний заклад «Дніпрорудненський професійний ліцей» протягом трьох років працює над проблемною темою: Патріотичне виховання як засіб формування громадянина патріота.Основні цілі нашої роботи: виховувати в ліцеїстів почуття патріотизму, національної та загальнолюдської гідності, розвивати та поглиблювати знання з історії рідного краю та України.Я, Вертелецька Вікторія Миколаївна, викладач історії І категорії, керівник методичної комісії класних керівників.Хочу поділитися з Вами нашими цікавими надбаннями та маю надію, що Вас зацікавить наша робота.На початку кожного навчального року, ми разом з класними керівниками та майстрами виробничого навчання плануємо нашу роботу з патріотичного виховання учнів, потім організовуємо та проводимо заплановані заходи.На кінець навчального року видаємо альманах перспективного та педагогічного досвіду методичної комісії класних керівників, щомісяця випускаємо газету «ЛІЦЕЙка» та всю інформацію викладаємо на сайт ліцею.Робота наша системна, що дає змогу досягти певних результатів.



Выступающий
Заметки для презентации
 Сьогодні найбільшої актуальності набуває патріотичне, громадянське виховання як основні положення, що відповідають нагальним вимогам та викликам сучасності, закладають підвалини для формування свідомих нинішніх і прийдешніх поколінь.Інтеграційні процеси в Україні відбуваються на фоні сплеску патріотичних почуттів і нових ставлень до історії, культури, традиційі звичаїв українського народу. Сьогодні потрібні нові підходи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості. Оскільки 40 відсотків від загального обсягу виховних впливів на особистість дитини здійснює освітнє середовище, то і відповідальність покладається більша, і можливостей відкривається більше.Важливо, щоб ПТНЗ став для кожного учня осередком становлення громадянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність, розбудовувати країну як суверенну, незалежну, правову, соціальну державу, сприяти єдності та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею розвитку української державності як консолідуючого чинника розвитку українського суспільства та української політичної нації. Важливу роль у просвітницькій діяльності посідає відновлення історичної пам'яті про тривалі державницькі традиції України.Важливим завданням для педагогів «Дніпрорудненського професійного ліцею» є розробка механізму реалізації Концепції національно-патріотичного виховання  дітей  та молоді.
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Структура національно-патріотичного виховання
в Державному  навчальному закладі 

«Дніпрорудненський професійний ліцей»

Выступающий
Заметки для презентации
До вашої уваги структура національно-патріотичного виховання в Державному навчальному закладі «Дніпрорудненський професійний ліцей».Складовими її є:- Патріотичне виховання на уроках,- Організація роботи методичної комісії класних керівників,- Волонтерський рух,- Патріотичне виховання через сім’ю,- Дослідницько-пошукова робота з історії рідного краю,- Музей ліцею,- Музей міста Дніпрорудне,- Зв'язок з випускниками ліцею-учасниками бойових дій,- Допомога ветеранам Другої Світової війни,- За здоровий спосіб життя,- ЗМІ: сайт ліцею, газета «Ліцейка» 



Організація роботи методичної комісії класних керівників

Выступающий
Заметки для презентации
Методична комісія класних керівників плідно працює над проблемною темою:«Патріотичне виховання як засіб формування громадянина патріота». Вже стало традицією щороку кожний класний керівник проводить крім тематичних виховних годин ,відкриту. На цей захід запрошуються всі учні нашого ліцею. Тематика цих виховних заходів національно-патріотична та присвячена пам’ятним датам нашої держави.Наш ліцей впроваджує протягом 5 років метод проектного навчання.



О
О

Обласний семінар
для керівників методичної комісії
класних керівників

Выступающий
Заметки для презентации
Вже в цьому році 21 вересня на базі «Дніпрорудненського професійного ліцею» було проведено обласний семінар для керівників методичних комісій класних керівників на тему:«Любов до Батьківщини починається з любові до рідного краю».Ми презентували проект, який складався з трьох блоків:І   - Дослідницько-пошукова робота з історії рідного краю,ІІ  - Волонтерський рух,ІІІ – Інтерактивна екскурсія до музеюМої колеги з професійно-технічних навчальних закладів Запорізької області були присутні на цьому семінарі.У своїх відгуках вони ви_соко оцінили нашу роботу.



Патріотичне виховання на уроках

Выступающий
Заметки для презентации
Зараз я хочу зупинитися на кожній складовій нашої роботи окремо.На уроках історії, правознавства, української мови та літератури відбувається виховання громадянської свідомості, гідності та честі в гармонійному поєднанні національних і загальнолюдських цінностей, утвердження ідеалів гуманізму, демократії, добра й справедливості. Вчитель має домогтися усвідомлення учнями спільності інтересів  усіх етносів українського народу в розбудові України, формування міжнаціональної толерантності, необхідності розвитку духовної, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури .  Одним із завдань учителя є максимальне використання потенціалу творчих здібностей та обдарувань учнів.Стало традицією в нашому навчальному закладі проводити Інтелектуальні ігри, дискусії, диспути, прес-конференції, засідання «круглого столу», тематичні діалоги, ділові ігри.Ми широко використовуємо документи, спогади, кіно- і фотоматеріали, звукозаписи, художні твори, які допомогають створити на уроках  відповідну емоційну атмосферу, підсилюють виховний вплив навчального матеріалу.



Волонтерський рух

Выступающий
Заметки для презентации
Волонтерський рух в нашому ліцеї народився ще навесні 2014 року.В перші дні війни Україну пішли захищати і випускники нашого ліцею. Ми розуміли, що стояти осторонь не маємо права і в березні вже почали діяти ,Першою нашою допомогою  було просто поповнення рахунків на мобільні телефони, щоб у хлопців був зв'язок з рідними. Потім почали збирати необхідні речі, ліки, в’язали теплі речі, носки, збирали речі особистої гігієни, продукти. Все зібране передавали через волонтерів ,які відправляли допомогу на фронт.Літо 2014 року принесло дуже багато горя,…нашої допомоги потребував Запорізький військовий шпиталь, де була величезна кількість поранених та хворих бійців. Ми збирали та своїми силами відвозили в шпиталь ліки, речі особистої гігієни, гумові сланці, зібрали величезну бібліотеку. Малюнки, листи, оберіги, шили прапори, плели маскувальні сітки.До сьогоднішнього дня підтримуємо воїнів 37го батальйону,55ої арт. бригади та 72гої бригади імені Чорних Запорожців.



Выступающий
Заметки для презентации
Нами започатковані волонтерські акції, які вже четвертий рік поспіль допомогають збирати велику кількість необхідних речей.«Ліки замість квітів»«Подарунки солдатам до Дня Святого Миколая»«Різдвяний кошик солдату»«Великодній кошик солдату» Ми тісно співпрацюємо з волонтерською організацією Василівського району,яку очолює Юров  Андрій.



Випускники ліцею - учасники бойових дій

Крячко Олександр

Лобач Юрій

Рєпкін Костянтин

Репєщук Михайло

Остапенко Юрій

Выступающий
Заметки для презентации
З перших днів війни випускники ліцею  захищають Україну.Олександр Крячко 55 артилерійська бригада. Його фото облетіло всі газети та інтернет. Дебальцево-героїчна оборона та вихід з оточення.Юрій Лобач 72га бригада імені Чорних Запорожців. З 6 березня 2014 року приймав участь в усіх операціях і боях. Звільнення Маріуполя, Амросіївка,вихід з оточення, Волноваха, Докучаєвськ, Зараз, вже більше року-Авдіївка.Рєпкін Костянтин 92 бригадаОстапенко Юрій Національна гвардіяРепєщук Михайло 101ша бригада.Ми постійно підтримуємо зв’язок з нашими воїнами.



Выступающий
Заметки для презентации
Наші герої завжди є бажаними гостями в  ліцеї.Під час відпусток вони завжди знаходять час для зустрічі з учнями, викладачами.Приходять на виховні заходи.29 вересня на святковий концерт до Дня вчителя до нас завітав Лобач Юрко з Авдіївки.



ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!!

Выступающий
Заметки для презентации
У серпні 2014 року обірвалося життя двох наших земляків Кушова Руслана та Сергєєва Олексія.За ініціативи міської патріотичної організації були зібрані кошти, виготовлені банери та   розміщені на стіні нашого гуртожитку.



Допомога ветеранам 
Другої світової війни

Выступающий
Заметки для презентации
Допомогаючи та підтримуючи сучасних героїв війни, ми не забуваємо і про ветеранів Другої світової. В нашому місті в живих їх залишилося п’ятеро. Нажаль вони вже не мають змоги ходити до нас в ліцей, то ми йдемо до них. Вони завжди з нетерпінням чекають на ці зустрічі. Під час спілкування  герої Другої світової діляться  своїми спогадами та цікавляться життям наших ліцеїстів. У такому складному сучасному житті не можна забувати про минуле.



Дослідницько-пошукова робота

Выступающий
Заметки для презентации
Дослідницько-пошукова робота з історії рідного краю.Не можливо виховувати учнів громадянами –патріотами без знань своєї історії рідного краю. В нашому ліцеї навчаються учні з усієї Запорізької області і разом з кожною дитиною до нас приходить частинка історії.З великим інтересом ми збираємо та вивчаємо археологічні пам’ятки з берегу Каховського водосховища, предмети побуту, знаряддя праці 19-20 століття, фотоматеріали, періодику.Так народився в 2008 році наш музей. Все що ви бачите на фото, від самої крихітної речі до великої, оформлення експозицій зібрано та створено учнями та працівниками нашого ліцею. Наш музей незвичайний ,всі екскурсії інтерактивні. Це особливо цікаво нашим гостям від маленьких до дорослих. До всього можна доторкнутися та долучитися до процесу дослідження артефактів.



Музей ліцею

Выступающий
Заметки для презентации
Протягом всього навчального року до нас на екскурсії приходять дітки з дитячих садочків міста,Учні шкіл ,батьки та гості.Стало традиційним проводити уроки історії та виховні години в музеї.В програму з предмету «Історія України» включено уроки з історії рідного краю, саме їх я проводжу в музеї.Учні з задоволенням та з великим інтересом беруть участь в інтерактивних екскурсіях.



Выступающий
Заметки для презентации
Разом з майстром виробничого навчання Гуменюком Валерієм Євгенійовичем в музеї проводяться виставки періодичних видань кінця 19-початку 20 століттяМи постійно займаємося проектною діяльністю.. Приймаємо участь у обласних конкурсах Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді-«Моя Батьківщина – Україна» (вибороли 2 місце з проектом  «Археологічні пам’ятки: минуле, сучасне, майбутнє».ми зняли та змонтували ролик «Кургани» та виклали на ютубі .Зараз працюємо над довгостроковим проектом « Роль музею в патріотичному виховання молоді».Усіх кого зацікавила наша дослідницько-пошукова робота запрошуємо відвідати наш музей.



Музей міста Дніпрорудне

Выступающий
Заметки для презентации
До вашої уваги музей міста Дніпрорудне, міста гірників, які добувають залізну руду. Наш ліцей тісно співпрацює з запорізьким Залізорудним комбінатом та готує робітників для нього.



Патріотичне виховання через сім’ю

Выступающий
Заметки для презентации
Ми тісно співпрацюємо з батьками наших ліцеїстів.Батьки цікавляться життям своїх дітей. Вони є постійними гостями в гуртожитку, на святах та інших заходах, допомагають їх готувати та проводити.Беруть активну участь в житті ліцею.



За здоровий спосіб життя

Выступающий
Заметки для презентации
Постійно проводяться : спортивні свята, козацькі розваги, ліцейні  та міські змагання з різних видів спорту, військово-патріотичні ігри



ЗМІ:сайт ліцею,газета «ЛІЦЕЙка»
www.dpl-dnr.at.ua

Выступающий
Заметки для презентации
Всі заходи,які відбуваються у нашому ліцеї відображено на сайті та в газеті  «ЛІЦЕЙка»



Дякую за увагу!

Зробіть тихо одну маленьку справу
заради Батьківщини.
Це буде більшим патріотизмом
ніж постійно голосно співати гімн
чи кричати лозунги!
Святослав Вакарчук
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