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Для мене активні громадяни – це ті люди, яким 

небайдужа доля їхньої громади та держави і вони 

готові власноруч робити внесок у її зміни та 

покращення. А для вас? 





Напрями 
виховання 

Культурологічний 

Екологічний 

Соціальний 
Духовно-

моральний 

Національно-
патріотичний 



Екологічне виховання - це неперервний процес навчання, виховання, 
самоосвіти, накопичення досвіду і розвитку особистості, спрямований на 
формування ціннісних орієнтацій, норм поведінки і спеціальних знань 
щодо збереження навколишнього середовища і природокористування, 

реалізованих в екологічно грамотній діяльності. 





Культурологічне виховання – розвиток художньо-естетичних 
уподобань, розуміння та сприйняття краси, ознайомлення учнів 

із рідною культурою, мистецтвом та їх зразками; 
просвітительська діяльність. 



Соціальний напрям – це перш за все про 
виховання вміння співчувати, дізнаватися 
про проблеми та допомагати ближньому, 
а також – отримувати від цього радість та 

моральне задоволення! 



Національно-патріотичне виховання – це 
розвиток патріотичної свідомості, почуття 
любові до Батьківщини, прагнення щодо 

кращого майбутнього своєї держави; готовність 
її захищати та підтримувати. 





Мотивація – ключ до успіху 

Мотивувати можна по-різному: організованою дискусією, ігровими прийомами, 

створенням ситуацій успіху на уроках, запрошенням із розповідями цікавих 

гостей…Обирайте саме той спосіб, який ближче до ваших мети та можливостей. 



Постановка цілей 

Будьте свідомі щодо того, наскільки учні розуміють мету. Для чого вони мають 

робити те, у що будуть залучені? Що це принесе? Яким має бути внесок кожного? 



Розумне планування має значення 

Правильний розподіл часу, усвідомлення послідовності дій мають 

вплив на ефективність вашої з учнями спільної діяльності.  



Не бійтесь експериментувати 

Використовуйте різні форми, методи та види діяльності. Учні швидко 

стомлюються, якщо їх завантажувати однаковими завданнями. 



Шукайте партнерів 

Чи можете ви з учнями долучатися до певних ініціатив? Чи є у 

вашому місті організації, що потребують волонтерської допомоги? 

Якщо відповідь «так» - сміливо використовуйте ці можливості, адже 

таке партнерство приносить не лише вам, але і всій громаді! 



Прозорість та чесність 

Результати мають бути наочними, видимими. Діліться з 

учнями історіями успіхів.  



Обов’язково заохочуйте учнів навіть за 

мінімальний внесок: це дарує їм крила і мотивує 

працювати ще! 



Дякую за увагу!  


