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Крос-культурний проект 
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Міністерство освіти і науки України
Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради



        Актуальність проекту:
 Любов до України, свого рідного міста – усе це розпочинається з однієї літери, одного 
слова, 
одного речення. То чому б підліткам нашого міста не сказати це слово. 
 Ми не пропонуємо знімати чергову відеопрограму про Харків. Це новий формат, який буде 
створено для інтерактивного та всесторонього розвитку підлітків.  На нашу думку, не 
ддостатньо просто вивчити основну інформацію, а потім сухо розповісти її. Усім відомо, що 
настала ера новітніх технологій, тож дізнатися, про те, коли була побудована та чи інша 
будівля може кожен. Але в наших аудіо- та відеогідах ви будете дізнаватися найпікантніші 
історії, чутки та байки про найвідоміші архітектурні об’єкти Харкова, найцікавіші місця для 
підлітків( торгівельні центри, трендові кафешки, парки, атракціони...). 
 Перед тим, як запропонувати щось, потрібно самому спробувати це! Це думка нашої 
організації учнівського самоврядування «Гарт». Тож ми вже відзняли декілька відеороликів 
про найціпро найцікавіші місця, які знаходяться  неподалік від гімназії. Один із таких відеороликів 
був представлений на конкурс «Присвята рідному місту». 
 Однак ми не плануємо зупинятися на досягнутому. Погляньмо, скільки шкіл у нашому 
Харкові. 
Сотні! І якщо кожна з них створить бодай по 5-10 відеороликів про цікаві місця, будинки, 
парки, вулиці, які знаходяться неподалік, у своєму ж мікрорайоні, то в результаті ми 
матимемо безліч цікавих матеріалів про Харків, поділимося своєю любов’ю до рідного міста.



Мета проекту полягає в створенні серії відеороликів силами учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів про визначні місця Харкова. 

Завдання проекту:
- донести до підлітків і всіх оточуючих, що любити рідний край та знати його 
історію не тільки важливо, а й необхідно; 
- створити аудіо- та відеогід по Харкову в звичайній, повсякденні обстановці;
-- формування свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людини 
з притаманними їй особистісними якостями та рисами характеру, світоглядом та 
способом мислення, почуттями, вчинками, поведінкою, спрямованими на 
саморозвиток. 



Етапи реалізації проекту:
1. Підготовчо-організаційний
- Збираємо цікаву інформацію про архітектурні споруди Харкова, вулиці, 
будинки, культурні місця, які знаходяться в нашому районі;
- Обираємо харизматичних та красномовних ведучих. 
2. Планово-прогностичний
- Пишемо с- Пишемо сценарій для кожного випуску;
- Готуємо техніку: мобільні телефони, камери, фотоапарати. 
3. Організаційно-виконавчий
- Знімаємо серію відеороликів;
- Монтуємо; 
- Розміщуємо в соціальних мережах, або власних блогах; 
- Пропонуємо усім школам міста долучитися до нашого проекту. 
4.4. Оціночно-підсумковий
- Оцінюємо власні випуски; 
- Робимо висновки;
-  Нагороджуємо активних сценаристів, ведучих, режисерів.



Очікувані результати:
- У результаті реалізації проекту ми отримуємо сотні відеороликів, 
створених підлітками, про наше рідне місто Харків. 
- Популяризуємо ідею любові до рідного краю. 
- Будемо в невимушеній формі поширювати цікаві відомості про 
найпопулярніші місця для підлітків. 
-- Запропонуємо цей проект зробити Всеукраїнським, адже кожне місто 
нашої Батьківщини має свої цікавинки, по які можна і потрібно говорити.
- Учні навчаться створювати відеоролики власними силами, монтувати, 
вести відеоблоги. 
- Підлітки дізнаються багато цікавого про рідне місто, про, здавалося б, 
відомі їм споруди, вулиці, культурні місця тощо. 
- Удосконалюватимуть своє вміння написання сценаріїв, операторську 
майстерність. майстерність. 
- Зрештою, можливо, це допоможе комусь стати більш упевненим у собі.
Отже, кожного дня ми чуємо, що великі вчинки розпочинаються з малих. Ми 
переконані,  разом, зможемо довести, що Харків— найкраще місто! 


