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 Стартував Всеукраїнський проект «Демократична школа». Цей проект в україні 

реалізує Європейський Центр  ім.Вергеланда (м.Осло), Рада Європи, за підтримки Міністерства закордонних 

справ Норвегії та Міністерства освіти і науки України. 

Трьохрічна программа допоможе вчителям, учням, батькам, громаді спільно вирішити поставлені завдання: 

поглибити культуру демократії  шляхом підтримки демократизації та децентралізації шкільного врядування, 

пропагувати державно-громадське партнерство і розвиток демократичного середовища у  навчальних закла-

дах, сприяти організації навчально-виховної роботи на принципах освіти з прав людини та демократичного 

громадянства. 

Дві глобальні реформи—демократизація та децентралізація—не випадково співпали в часі, адже це 

взаємопов’язані процеси. Школи та громади, об’єднавши спільні зусилля, зможуть розвинути демократичнее 

врядування, збудувати демократичні структури, впровадити культуру демократії на місцях. 

Деснянська гімназія, подавши заявку на участь у проекті, стала однією із 32 щасливих закладів, які були 

запрошені на програму.  Укладена Декларація про співпрцю Деснянської гімназії із Всеукраїнською програм-

мою освіти для демократичного громадянства в Україні «Демократична школа». Організатори та тренери 

проекту, розпочавши роботу серед колективу Деснянської гімназії, цікаво доносили думку, що демократія 

починається з кожної конкретної людини, школи сьогодні і зараз, не чекаючи світлого завтра, яке вибудує 

для нас хтось. Потрібно діяти разом, ставити конкретну ціль і йти до неї. Верховенство прав людини, демок-

ратичні принципи і цінності варто нести дітям у школу, яка ще досі пронизана тоталітарною пострадянською 

ментальністю. 

Демократичні зміни за проектом мають охопити три освітні сфери:  

врядування через широке впровадження ініціативи учнів у шкільному самоврядуванні; 

Врядування батьків  через діяльність батьківських комітетів, рад громади; 

Навчально-виховний процес  через впровадження активних та інтерактивних методів і  форм навчан-

ня та змісту демократії у викладанні предметів. 

Сподіваємося, що плідна праця допоможе нашому закладу втілити принципи Хартії Ради Європи для демо-

кратичного громадянства та прав людини. 

 

 

Демократична школа—

демократичне суспільство 
 

ПАНЬОК В.П .—ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НВР  

Деснянська гімназія - учасник Всеукраїнської програми освіти для 

демократичного громадянства "Демократична школа" яку створив Європейський 

центр ім. Вергеланда при сприянні Міністерства освіти і науки України. 

Глибоко помиляється той, хто 

вважає більш міцною і твердою 

владу, що ґрунтується на силі, 

чим ту, котра заснована на 

любові. 

У  П ОШУ КАХ П ЕДАГОГІЧН ОЇ  ІС ТИНИ  
Стор.2 
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4. Учителю, вітайся з дітьми, 

це дуже важливо. Тоном, 

яким ви говорите "здрастуй”, 
теж можна виховувати і підні-

мати собі настрій. 

5. Вмійте бути ледачим! Про-
блема педагогів у тому, що 

вони розвивають бурхливу 

діяльність, але забувають 
думати про себе. Пам”ятайте: 

думати про себе – ваш голов-

ний обов”язок. 

6. Хваліть себе самого тричі 
на день: уранці, удень і вве-
чері. Застосовуйте таку магіч-
ну формулу самонавіюван-
ня:”Я геніальний, найкращий 
педагог. Усім педагогам педа-
гог, мене діти слухаються, 
мене батьки поважають, мене 
адміністрація любить, а як я 
сам себе люблю, цього і не 
висловити”.  

1. Будьте оптимістами! Педа-

гогіка – наука оптимістична 

(утім, як і будь-яка наука, 
песимістичний тільки диле-

тант). 

2. Не забувайте головного: 
діти – істоти парадоксальні 

(дорослі – теж). 

3. Якщо в тебе з”явилося ба-
жання вигнати учня з класу, 

вийди сам. 

ШАНОВНІ ВЧИТЕЛІ! 

          Поставтесь до педаго-

гічної праці, як до головного 
змісту Вашого життя. Ство-

ріть у собі вчителя! 

             Будьте ерудованими, 
відмінно знайте свій предмет, 

цікаво та доступно викладай-

те навчальний матеріал. 

            Умійте поважати кож-

ного учня і бачити в ньому 

особистість. 

             Умійте керувати вла-
сними емоціями та розвивати 

позитивні почуття до дітей. 

            Навчіться любити 

дітей. Люблячи їх, не зароб-

ляйте дешевого авторитету 
всепрощенням, невимогливіс-

тю – це розбещує дітей. 

             Будьте справедливи-
ми, розумійте своїх учнів. 

  Будьте вимогливими до се-

бе, самокритичними, не по-
рушуйте педагогічну етику. 

            Умійте терпляче ви-

правляти його помилки – ду-

мки, дії вчинки; навчіться 
переконувати. 

            Будьте ввічливими, 

доброзичливими, життєрадіс-

ними, людяними. 

            Хай завжди учні ба-

чать у вас старшого друга, 
порадника, людину, яка підт-

римає, зрозуміє, дасть пора-

ду. 

            Ніколи не принижуй-

те людської гідності дитини, 

будьте непримиренними до 
подібних дій Ваших колег. 

            Станьте вимогливими 
та будьте витриманими у сто-
сунках з учнями. 

ПОРАДИ ВЧИТЕЛЯМ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ НАСТРОЮ 

      Психолог радить 

Ваша сила – віра в себе. Ваша 
свобода – відповідальність за 

власний розвиток. Ваші здібності 
– культура самостворення.         

( А. Смоловик)  

Стор.3 

Рецепт гарного дня 

 

Беремо день і добре  очищаємо його від заздрощів,ненависті, жаді-
бності, егоїзму, байдужості.  

Додаємо  три повні ложки оптимізму, велику жменю віри,  ложечку 
терпіння, щіпку  толерантності і порядності.   

Отриману масу залити зверху любов’ю.  

Тепер, коли блюдо готове, прикрасьте його  пелюстками квіток  доб-
роти та уваги.   

Подавати щоденно з гарніром із теплих слів і сердечних посмішок, 
які зігрівають серце і душу.  

Щасливого дня! 



ЗОЛОТІ ПРАВИЛА ПЕДАГОГА 

 

1. Прийшов у школу - зроби розумне й шляхетне обличчя. 

2. Кожного разу, коли тобі хочеться командувати дітьми, згадай своє дитинство і про всяк випадок з'їж мо-
розиво. 

3. Гроші та педагогіка мало сумісні. 

4. Нехай всі манекенниці світу, побачивши твою усмішку, подадуть у відставку. 

5. Не заходь в душу до дітей, якщо тебе про це не просили. 

6. Іди на урок з радістю, виходь з уроку з приємною втомою. 

7. Жартуй до тих пір, доки не навчишся. 

8. Пам'ятай: поганий лікар може забрати життя, поганий учитель - спопелити душу. 

9. Приходити на урок слід настільки підготовленим, щоб знати точно: для чого прийшов, куди прийшов, що 
будеш робити і чи буде від цього добре. 

10. Кожного разу, коли хочеться нагрубити кому-небудь, рахуй до мільйона. 

11. Намагайся їсти кожен день. 

12. Люби свою адміністрацію так само, як і вона тебе, і ти проживеш довге і щасливе педагогічне життя. 

13. Ніколи не чекай похвали, а намагайся відразу ж з'ясувати, як з нею йдуть справи. 

14. Люби кого-небудь, крім школи, і тоді у тебе буде все в порядку. 

15. Якщо до тебе прийшли на урок, згадай, що ти артист, ти кращий педагог країни, ти найщасливіша люди-
на. 

16. Говори батькам завжди найкращу правду, яку ти знаєш. 

17. Пишайся своїми помилками, і тоді у тебе їх буде з кожним роком все менше. 

18. Вищим проявом педагогічної успішності є усмішка на обличчях дітей. 

19. Якщо ти вмієш самий звичайний факт подати як відкриття та домогтися подиву і захоплення учнів, то 
можеш вважати, що половину справи ти вже зробив. 

20.Пам'ятай: хороші педагоги живуть довго і майже ніколи не хворіють. 

21. Віддай школі все, а вийшовши зі стін школи, почни нове життя. 

22. Постарайся завжди бути здоровим, навіть якщо в це хтось не повірить. 

23. Одягайся так, щоб ніхто не сказав тобі вслід: "Он вчителька пішла". 

24. Не спи на уроці; дурний приклад заразливий. 

25. Під час опитування покажи на обличчі захоплюючий інтерес. 

26. Пам'ятай: якщо твій голос стає загрозливо хрипким, значить, ти робиш щось не те. 

27. Добре, якщо пізно увечері, коли ти згадаєш своїх учнів, обличчя твоє осяє посмішка. 

Стор.4 


