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№ 59
м. Дніпропетровськ

Про проведення заходів у рамках
Шевченківського тижня
Сьогодні суспільно-політична та соціально-економічна ситуація в
Україні вимагає створення та поширення єдиної ідеологічної концепції, в
основі якої – національна ідея збереження мови, історії та культури, захист та
примноження надбань народу, розвиток громадянської свідомості та
відповідальності. Одним із шляхів реалізації цієї концепції є запровадження
патріотичного виховання, формування креативної культури та мислення,
розвиток творчих та дослідницьких здібностей учнівської молоді –
майбутнього нашої нації.
З метою вшанування спадщини Тараса Григоровича Шевченка серед
учнівської молоді, відзначення 203-ї річниці від дня народження, 156 –річчя
від дня смерті та перепоховання, популяризації творів основоположника
української літератури , сприяння формуванню високої духовності молодого
покоління, усвідомлення ними національної ідеї та виховання патріотизму й
любові до України, української літератури, культури й мистецтва
НАКАЗУЮ:
1. У період З 03.03.2017 по 10.03.2017 провести в ДНЗ «МВПУПІТ»
Шевченківський тиждень.
Відповідальний: викладач української мови та літератури – Ярошенко О.О.
2. Затвердити план-заходів проведення тижня:
–
– 03.03.2017 – Семінар-конкурс учнівських досліджень з проблематики
життя та творчості видатного Кобзаря: літературознавчі, мовознавчі,
біографічні, краєзнавчі, історичні, мистецтвознавчі розвідки.
– 06.03.2017 – літературні читання в народознавчій світлиці «Ми нація
Т.Шевченка»
–
07.03.2017 – класним керівникам та майстрам виробничого
навчання здійснити ознайомлення учнівських колективів з навчальнодослідницькими роботами на основі інформаційних ресурсів порталу
KOBZAR.UA.

– 09.03.2017 – Ярошенко О.О. провести загальноучилищний відкритий
захід «Погляд крізь час – присвячуємо Великому Кобзарю».
– 10.03.2017 – організація 3-D турів до музеїв та пам’ятників
Т.Г.Шевченка засобом географічних інформаційних систем на Поталі
Шевченка. Запис аудіоподкасту для студенстького радіо «ЄвроУкраїна».
3. Заступнику директора з НМР Юденковій О.П. забезпечити
висвітлення ходу проведення заходів до Шевченківського тижня на веб-сайті
ПТНЗ.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з
НВР – Гончарову І.П. та заступника директора з НМР – Юденкову О.П.
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