
 
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА 

№ ЗАПИТАНА ІНФОРМАЦІЯ НАДАНА ІНФОРМАЦІЯ 

1. Офіційна адреса закладу освіти  

2. ПІП учителя / представника адміністрації   

3. Телефон (моб., роб.)   

4. E-mail   

5. ПІП  учнів та обрана  ними секція  

 

Завдання для учасників 
1.  Студія  «Відкритість світу. Толерантність як результат міжкультурної комунікації». 

Завдання для учасників: 

1) звіт про один з міжнародних проектів  (комп’ютерна презентація на 7 слайдів); 

2)  паспорт проекту за формою: 

Назва проекту:  

Тип проекту:  

Навчальні предмети:  

Керівник проекту:  

Мета проекту:     

Тематична спрямованість:  

Учасники проекту:    

Географічна територія:  

Тривалість проекту:    

Актуальність проекту:  

Завдання:  

Етапи проекту:  

Очікуваний результат/результати:  

2. Студія «Духовні цінності української молоді. Толерантність як основа формування 

патріотизму». Завдання для учасників: провести заходи та зробити соціологічне опитування 

серед учнів щодо визначення  духовних цінностей української молоді. Проаналізувати результати 

анкетування та розробити комп’ютерну презентацію (5 слайдів) «Духовні цінності української 

молоді». 

3.  Студія  «Толерантність і демократизація суспільства». 

Завдання для учасників: проект «Створення шкільної демократичної толерантної держави». 

Мета проекту: сприяти формуванню в учнів правової й політичної культури, становленню 

суспільно активної, соціально компетентної особистості, що знає й поважає права  людини, що 

вміє відстоювати й захищати їх, взаємодіючи в шкільному демократичному просторі. 

І етап: створення символіки шкільної держави (розробка емблеми шкільного самоврядування -

малюнок, формат А2);  

ІІ етап: створення шкільної конституції  (комп’ютерна презентація на 8 слайдів). 
Створення проекту шкільної конституції. 

Внесення пропозицій і коректив усіма громадянами школи (скриня для пропозицій). 

Внесення виправлень і затвердження  Конституції на Раді школи. 

ІІІ етап: презентація поекту на конференції. 

4. Cтудія «Українська вишиванка як духовна цінність народу, виразник національного 

характеру, ідеалів, традиції».  

 Завдання для учасників: дослідити техніку, географічні особливості української вишиванки  та 

підготувати комп’ютерну презентацію дослідження на 5 слайдів (на вибір): 
             1. Середня Наддніпрянщина 

             2. Полтавська вишиванка 

             3 .Волинська вишиванка 
             4. Сіверщина та Чернігівщина 

             5. Вишиванка Полісся 

             6 .Подільська вишиванка 

7. Вишиванка Буковини 

8. Вишиванка Покуття 

9. Гуцульська вишиванка 
10. Бойківська вишиванка 

11. Закарпатська вишиванка 

12. Лемківська вишиванка 

13. Слобожанщина 



 


