Глухівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №2

Школа — це майстерня, де формується думка підростаючого покоління,
треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.
А. Барбюс
18 березня 2016 року відбулася науково-практична
конференція «Перший крок у науку» для слухачів
Сумського територіального відділення МАН України,
у якій взяли участь і учні нашої школи: Клепець
Олександра, Малорошвило Дмитро, Москаленко
Анна, Новиков Ілля, Цибата Яна. Керувала науководослідницькими роботами учнів учитель української
мови та літератури А. М. Матосова.
Команда вдало репрезентувала свої науково-дослідницькі роботи. О.Клепець
(відділення мовознавство) захистила роботу «Особливості походження українських
прізвищ на Глухівщині» (ІІІ місце), у відділенні літературознавство з робами «Образи
неординарних жінок у творах Марка Вовчка» І. Новиков посів ІІ місце, «Поезія
кінематографу О. Довженка в кіноповісті «Україна в огні» А. Москаленко ─ ІІІ місце. У
секції фольклористика Я. Цибата познайомила журі з дослідженням «Особливості
сучасного весілля на Сумщині (Глухівщині) й виборола ІІ місце. У секції «Літературна
творчість» усіх присутніх приємно вразила робота «Мій поетичний дайджест» Д.
Малорошвила, яка принесла йому таку жадану перемогу.

Вітаємо А.М. Матосову та її учнів з їхніми досягненнями!
3 березня 2016 року у школі відбулася Всеукраїнська
українознавча гра «Соняшник». Це вже стало традицією..
40 учнів із 5-го по 11-й клас спробували свої сили,
перевірили знання. Як завжди на дітей чекали цікаві
завдання, котрі стосуються нашої рідної мови, літератури,
історії, культури, мистецтва.
Гра «Соняшник» дуже цікава й корисна для дітей. Беручи
участь в такій грі, діти вчаться працювати самостійно,
логічно мислити, показують свої здібності. Завдання носять пізнавальний та творчий
характер. Щиро дякуємо за ідею гри, за чудове і яскраве оформлення завдань.
Нехай зернятка знань збирають наші діти у сонячний віночок, і квітне"Соняшник"
усім на радість під мирним небом України! А наша любов до рідної мови зійде миром і
щастям над Батьківщиною, мов веселка над струмочком.
Щиро дякуємо всім учасникам, їхнім батькам, учителям і шкільному координатору!

Успіхів вам!

На тлі драматичних історичних подій в Україні,
активна громадянська позиція українців по праву визнана
найціннішим ресурсом у впровадженні демократичних
змін та розвитку держави. Ці зміни залежать від кожної
людини, яка вибрала шлях супротиву бездіяльності
заради кращого майбутнього.
Довгоочікувана реформа середньої освіти також
значною мірою залежить від підтримки громадянського
суспільства, від його віри у свої сили і бажання змін на
краще.
Вирішуючи взяти участь у Всеукраїнській програмі для демократичного громадянства в
Україні “Демократична школа”, яка реалізується Європейським Центром імені Вергеланда
у співпраці з Міністерством освіти і науки України та Радою Європи за підтримки
Міністерства закордонних справ Королівства Норвегія, ми чітко розуміли, що завдяки ній
ми зможемо змінити життя наших учнів і допомогти утвердженню принципів демократії в
Україні.
1 березня 2016 року в Міністерстві освіти і науки України, в місті Києві,наша школа в
особі директора уклала Декларацію про співпрацю з Європейським Центром імені
Вергеланда. І вже 1 березня шкільна команда у складі якої були начальник відділу освіти
Людмила Васянович, директор школи Алла Рябуха, заступник директора з виховної
роботи Лариса Рубан, заступник голови батьківського комітету школи Оксана Майборода
відправилась на тренінг з освіти для демократичного громадянства і прав людини до міста
Київ.
Чотири дні роботи (з 2 по 5 березня) у злагодженій
творчій команді однодумців, які прагнуть демократичних
змін в Україні і розуміють особисту відповідальність за них
були дуже плідними. З нами працювали представники
восьми шкіл України.
Під час тренінгів було сформоване більш чітке розуміння
того, що таке демократична школа відповідно Європейської
Хартії з освіти для демократичного громадянства (ОДГ) та
освіти з прав людини (ОПЛ). Напрацьоване спільне бачення можливих демократичних
змін на основі принципів викладених в Хартії Ради Європи з ОДГ та ОПЛ.
На індивідуальних заняттях з тренерами була здійснена попередня оцінка ситуації в
школі і визначені сфери в яких заклад буде досягати змін, а також види діяльності для їх
реалізації. Налагоджена співпраця з директорами інших шкіл учасниць Програми і
тренерами Європейського Центру імені Вергеланда, які будуть допомагати реалізовувати
демократичні зміни в навчальному закладі.
Нашій команді було дуже цікаво знайомитись з положеннями програми “Демократична
школа”, вивчати культуру демократії, більш детально працювати над Хартією Ради Європи
з освіти для демократичного громадянства і прав людини, розглядати демократичне
середовище і врядування, обговорювати питання міжсекторального партнерства і введення
ОДГ/ОПЛ в школі.
Одними з перших нам випала честь спробувати свої сили у чудовій грі «Країна
гідності», яка дала можливість по іншому подивитись на прийняття демократичних рішень
і, безперечно, буде цікавою для наших учнів.
Сьогодні ми з повною відповідальністю можемо сказати - ми готові до демократичних
змін у нашій школі і докладемо всіх зусиль щоб вона стала взірцем освіти і виховання не
тільки в місті Глухові, а й у всій Україні!
Директор школи А.П. Рябуха

В історії кожного народу є імена, які він свято
береже у своїй пам’яті і з великою любов’ю та
повагою передає з покоління в покоління. Є таке
ім’я і у нашого народу — Тарас Шевченко. Не
було і немає в Україні поета, який був би йому
подібний. Не було у неньки України сина, який так
ніжно й віддано любив свій народ і так страждав за
нього. Саме він зберіг і повернув народу його голос-українську
мову.
Багато років пройшло після смерті Тараса Шевченка. Але його
поезії, його картини забути неможливо. Вірші Кобзаря завжди на
слуху. Багато з них стали піснями, і тепер вже ніхто не може їх
відрізнити від народних пісень.
Вшановуючи пам'ять Великого Кобзаря, був проведений виховний
захід для учнів 6 – А класу «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь
століття…».
На цьому заході учні дізналися більше про Т.Г.Шевченка як
художника, його зв'язок з Глухівщиною, прослухали вірші, які були
покладені на музику.
Учні 4-Б класу пронизувалися творчістю Шевченка і перечитували
його вірші , подивилися уривок з кінофільму «Тарасове дитинство».
Учні 7-А класу брали участі у літературній грі, яка проводилася у
форматі телевізійної гри «Найрозумніший». За почесне звання «Знавець
творчості Т. Шевченка» змагалися 2 команди. За ходом гри спостерігали
і оцінювали учасників наше компетентне журі, у складі : Сущенко
Анастасія, Холіна Анна, Заярний Ілля та Куцева Анастасія. Гра
проходила у декілька етапів (спочатку почали йти вперед команда
дівчаток, де капітаном була Кьовеш Віола, а потім хлопці почали
жвавіше працювати і випередили своїх суперниць).
Бібліотекар школи О.В. Афоніна підготувала тематичну виставку до дня нардження
Тараса Григоровича Шевченка.
Шануймо мислителя й пророка, поета, художника, борця за волю нашої держави й
завжди пам’ятаймо його заповіти!

ІнАУ підбила підсумки 6-ого Конкурсу на кращий веб-сайт навчального закладу.
Конкурс було проведено за підтримки Міністерства освіти і науки України.
Цього разу участь у Конкурсі взяли понад 1800 навчальних закладів з усієї України (у
порівнянні з минулим роком кількість заявок збільшилась майже в 2,5 рази). Наша школа,
на жаль, не отримала призового місця, але 19 місце у рейтингу - гарний результат! Будемо
старатись!

