План
проведення міських масових
заходів з учнівською молоддю та педагогами
КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму,
краєзнавства та військово-патріотичного виховання»
на 2018 рік⃰
Всі масові заходи проходять в межах міської довгострокової національно-патріотичної акції
учнівської молоді «З Україною в серці» та національно-патріотичного проекту учнівської молоді Києва
«Нам Україна вища над усе!»

№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Назва заходу

Січень
Міський конкурс патріотичного фото «Ми - діти твої, Україно!»,
присвячений 100-річчю підписання Акту Злуки
Учбово-практичний семінар з підготовки інструкторів дитячоюнацького туризму та організаторів спортивного туризму
Міський етап Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв
навчальних закладів «Край, в якому я живу»
Міські військово-спортивні змагання серед учнівської молоді
міста Києва «Честь і звитяга», присвячені 100-річчю Бою під
Крутами
І тур конкурсу туристсько-краєзнавчих експедицій з активним
засобом пересування «Мій рідний край» (загальноміський)
Лютий
Міський семінар-практикум для керівників музеїв військовоісторичного профілю при навчальних закладах м. Києва
«Державницька спрямованість музеїв військово-історичного
профілю»
Гра-конкурс «Музейний квест»
Конкурс-гра юних краєзнавців «Краєзнавчий калейдоскоп»

Дата
проведення

зимові
канікули
Січеньтравень
25 січня
27 січня
до 31 січня

2 лютого
3 лютого
17 лютого

Міський урок мужності, присвячений Дню Пам’яті Героїв
20 лютого
Небесної Сотні
Березень
Міський семінар-практикум з підготовки керівників команд та березеньсуддів туристських змагань та зльотів з числа педагогів м. Києва травень

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

Уроки мужності, присвячені Дню добровольця
19 етап міської Акції учнівської молоді м. Києва «Пізнай свій
край – пізнай себе», присвячений 100-річчю Української
державності
Відкриті змагання учнівської молоді м. Києва зі спортивного
орієнтування у міжсезоння. Дистанція «За вибором»
Семінар-практикум для керівників гурткової роботи за напрямом
національно-патріотичного виховання та керівників гуртків (роїв)
козацько-лицарського виховання «Джура», ройових – учасників І
(районного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
Міський семінар-тренінг з національно-патріотичного виховання
«З Україною в серці»
Квітень
Міський творчий конкурс пошуково-дослідницьких проектів
«Славетна історія державної символіки України», присвячений
річниці незалежності України
Відкритий чемпіонат з пішохідного туризму на дистанції «Кроспохід» (І - ІV кл.)
Відкритий чемпіонат м. Києва з пішохідного туризму на дистанції
«Смуга перешкод» (ІІІ-ІV кл.)
13 етап міської гри-конкурсу «Краєзнавчий квест»
Травень
Міжнародний молодіжний фестиваль-форум «Розмаїття
національних культур», присвячений 60-річчю Закладу
Червень
ІІ етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри «Сокіл» («Джура»)
Вересень
ІІ фестиваль краєзнавчого активу м. Києва «Свою Україну любіть!»
Відкритий Чемпіонат учнівської молоді м. Києва з техніки
велосипедного туризму , присвячений Всесвітньому Дню туризму.
- «Тріал» (Дистанція І – ІІІ кл.)
- «Фігурне водіння» (Дистанція І –ІІ кл.)
Відкрита юнацька Першість з техніки водного
туризму,
присвячена Всесвітньому Дню туризму
Першість м. Києва серед працівників освіти з техніки
велосипедного та водного туризму, присвячена Дню працівника
освіти та Міжнародному дню туризму

14 березня
3 березня
18 березня

27 березня

28-30 березня

квітень серпень
15 квітня
21-22 квітня
21 квітня
18-20 травня

1-7 червня
22-23 вересня
30 вересня

30 вересня

30 вересня

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.
35.
36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.

43.

Жовтень
Міський національно-патріотичний фестиваль «Патріотичний
NON-STOP», присвячений Дню Захисника України

6 жовтня

Проведення районних етапів Міських змагань з вогневої
підготовки «Снайпер столиці»
Міські змагання з пішохідного туризму «Срібний карабін»,
присвячені Дню Захисника України
20 етап міської Акції учнівської молоді м. Києва
«Пізнай свій край – пізнай себе»
Міський семінар-практикум для музеїв етнографічного профілю в
межах Міського семінару педагогічної майстерності «KyivEdFest»
Міський етап Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської
молоді «Моя Батьківщина – Україна»
Листопад
Міський семінар педагогічної майстерності «KyivEdFest»
Відкриті міські змагання зі спортивного орієнтування
«Естафета поколінь»
14 етап міської гри-конкурсу «Краєзнавчий квест»
Відкриті міські змагання зі скелелазіння «Підкорювачі скель»
Півфінал Міських змагань з вогневої підготовки
«Снайпер столиці»
Відбірковий (районний) етап Всеукраїнського конкурсу
екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу»
Грудень
І (міський) тур конкурсу туристсько-краєзнавчих експедицій з
активним засобом пересування «Мій рідний край»
Міський військово-спортивний захід «Ми-сини твої, Україно!»,
присвячений Дню Збройних Сил України
Фінал Міських змагань з вогневої підготовки «Снайпер столиці»
Семінар-практикум з питань краєзнавчої та пошуководослідницької роботи для вчителів навчальних закладів м. Києва
Чемпіонат міста Києва зі спортивних походів серед учнівської та
студентської молоді
Міська волонтерська акція «Подарунок до Дня Святого Миколая»
Заступник директора
з методичної роботи

жовтень
13 жовтня
20 жовтня
30 жовтня
жовтеньгрудень
1 листопада
11 листопада
17 листопада
24 листопада
листопад
листопадгрудень
04-29 грудня
8 грудня
8 грудня
15 грудня
18-24 грудня
грудень

Павлюк А.Ю.

