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Умови
національно-патріотичної акції учнівської молоді
«Єднання – сила!»
І. Загальні положення
Національно-патріотична акція учнівської молоді «Єднання – сила!»
(далі – Акція) започаткована Комунальним закладом «Полтавський обласний
центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської
молоді Полтавської обласної ради» для об’єднання зусиль учнівської молоді у
підтримці національно-патріотичних настроїв та зниження стресової
напруженості (психологічне розвантаження) дітей та підлітків в умовах
повномасштабної збройної агресії російської федерації в Україні.
Акція має на меті популяризувати український патріотизм через
культуру, мистецтво, краєзнавчу інформацію. Завданнями Акції є усвідомлення
учнівською молоддю власної національної ідентичності та національної
єдності, збереження зв’язку поколінь українського народу, сприяння
вихованню в учнівської молоді почуття власної гідності, розвиток шанобливого
ставлення до історії, культурного надбання, традицій рідного краю, до
державних інституцій, рідної мови та національних символів України,
підтримка Збройних сил України, реалізація та розвиток творчих здібностей
дітей та підлітків.
ІІ. Керівництво Акцією
Загальне керівництво Акцією та її методичний супровід здійснює
Комунальний заклад «Полтавський обласний центр національно-патріотичного
виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної
ради». Роботи учасників Акції можуть бути поширені організаторами у
соціальній мережі Facebook, а їхні автори – заохочені відзнаками КЗ
«ПОЦНПВТКУМПОР».
ІІІ. Учасники Акції
До участі в акції запрошується учнівська молодь (окремі учні, колективи)
закладів загальної середньої та позашкільної освіти Полтавщини. Акція
відкрита для участі учнівської молоді з інших регіонів України.
IV. Терміни проведення Акції
Акція розпочинається у квітні 2022 року з моменту її оголошення на
офіційній сторінці КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» у соціальній мережі Facebook
(https://www.facebook.com/poltavatourcenter). Термін акції – необмежений задля

максимального охоплення стрічки новин Facebook національно-патріотичним
контентом.
V. Зміст та форми проведення Акції
Акція відбувається за напрямами:
- «Я говорю з тобою, Україно!»;
- «Дитячі мрії про майбутнє»;
- «Пісня моєї Батьківщини»;
- «Мій краю, серце України, Полтавщино, моя земля!».
Учасники акції розміщують власні творчі роботи за обраним напрямом у
соціальній мережі Facebook: на офіційній сторінці закладу освіти, сторінці
творчого об’єднання, до якого належить учасник, особистій сторінці учасника,
керівника творчого об’єднання. У роботі обов’язково має бути зазначено її
авторство (за потреби – і авторство використаних матеріалів). Публікація має
супроводжуватися гештегами Акції: #poltavatourcenter #Єднання_сила
#СкажиЄс_Україні #Полтавщина_моя_земля
Участь в Акції за напрямом «Я говорю з тобою, Україно!» передбачає
створення відеороликів із виконанням (декламацією) поетичних чи прозових
художніх, публіцистичних творів – у повному або частковому вигляді. Обрані
власні твори, доробок провідних вітчизняних літераторів, місцевих авторів
мають бути присвяченими єднанню української спільноти, незалежності
Української держави, її історії, культурним здобуткам, традиціям, героїчній
боротьбі з поневолювачами.
Напрям «Дитячі мрії про майбутнє» об’єднує авторів творчих робіт
відповідної тематики, виконаних засобами образотворчого чи декоративноужиткового мистецтва у різних жанрах та техніках, з використанням різних
матеріалів (графічні чи живописні малюнки, вишивка, плетіння, ліплення,
писанкарство, вироби з природного матеріалу, паперопластика тощо).
Зображення готової творчої роботи потрібно зберегти в електронному форматі
jpeg.
Учасники акції за напрямом «Пісня моєї Батьківщини» здійснюють
відеозапис власного виконання україномовної пісні – народної, самодіяльної,
популярного хіта вітчизняних виконавців тощо.
Напрямом «Мій краю, серце України, Полтавщино, моя земля!»
передбачено створення учасниками відеороликів краєзнавчого змісту, які б
привертали увагу до краси рідного краю, багатства його культури, регіональних
історичних особливостей, видатних особистостей Полтавщини тощо.
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