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Керівникам навчальних закладів

Методичні рекомендації щодо проведення
флеш-мобу, присвяченого вшануванню
Героїв Небесної Сотні “Вони тримають небо”
Районний науково – методичний кабінет надсилає методичні рекомендації
щодо проведення в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах району
флеш-мобу, присвяченого вшануванню пам’яті Героїв Небесної Сотні “Вони
тримають небо” (додаток 1).
Директор РНМК
Сасанчин З.Я.

В.В.Кулачковський

Додаток 1
Методичні рекомендації
щодо проведення у загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладах району флеш мобу присвячений вшануванню
Героїв Небесної Сотні “Вони тримають небо”.
1.Організатори флеш мобу.
Організаторами флеш мобу є відділ з питань освіти, районний науково –
методичний кабінет, загальноосвітні і позашкільні навчальні заклади.
2. Мета флеш мобу.
Флеш моб проводиться з метою виховання в учнівської молоді розуміння та
глибокого сприйняття ідеї Революції гідності, їх мотивації до героїчного вчинку в
ім’я гідності і свободи, формування компетентності патріота-громадянина на
прикладах життя і вчинків учасників Євромайдану 18-20 лютого 2014 року,
увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.
3. Учасники флеш мобу.
До участі залучаються учні загальноосвітніх навчальних закладів району та
вихованці позашкільних навчальних закладів.
4. Умови проведення флеш мобу.
19 лютого 2016 року о 14 годині в усіх загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладах району проводиться флеш моб присвячений вшануванню
Героїв Небесної Сотні “Вони тримають небо”.
Місце проведення доцільно оформити національною атрибутикою (біля
куточків Героїв Небесної Сотні, вестибюль, подвір'я школи). При наявності
технічних засобів забезпечити показ слайдів патріотичного змісту, відеокадрами
(відповідно до вікових та психологічних особливостей школярів) з подіями на
Майдані 18-20 лютого 2014 року.
До заходу залучити педагогів, батьків, представників місцевої влади,
учасників Майдану, воїнів АТО, священнослужителів.
Організація та проведення дійства.
О 12 годині всі учасники заходу знаходяться на визначених місцях. Флеш
моб розпочинається молитвою.
Учні початкових класів з виготовленими заздалегідь паперовими Ангелами,
під музичний супровід підходять і розміщують їх біля куточків Героїв Небесної
Сотні. Із запаленою свічкою передають естафету учням 5-8 класів.
Учні 5-8 класів читають поезію присвячену Героям Небесної Сотні,
Революції Гідності.
О 18-00 год. учні 9-11 класів під супровід гімну Майдану “Пливе кача...”
роблять похід із запаленими свічками і іменами Героїв Небесної Сотні
випускають ліхтарики Пам’яті.
Закінчується флеш моб словами: Герої не вмирають! Вічна слава Героям
Небесної Сотні! Слава Україні! Героям слава!
Рекомендуємо відзняти 3-хвилинний відеоролик і розмістити його у
соціальній мережі facebook (у спільноті «Обласна учнівська асоціація «Авангард»
https://www.facebook.com/groups/1503977903261578/)

