
Будемо разом будувати 
наш спільний дім

ності славутицької тери
торіальної громади Кодексу 
етики", який розпочав реалізо
вувати за підтримки відділу 
преси, освіти та культури по
сольства США в Україні. Нещо
давно в рамках проекту надру
кували ще 100 екземплярів цієї 
настільної книги, готується до 
випуску спеціальний диск. 
Фахівці розробили спеціальні 
пізнавальні, педагогічні, 
соціологічні, інтелектуальні за
ходи, які пропонують славутча- 

нам.
Для педагогів- 

керівників і членів ме- 
тодоб’єднань шкіл та 
ліцею, які працюють з 
учнями молодших, се
редніх та старших 
класів, був проведе
ний семінар, на якому 
відпрацьовували ме
тоди впровадження 
Кодексу етики в 
шкільну практику.

У листопаді прове
дено низку зустрічей з 
старшокласниками та 
батьками. На них оз
найомлювалися зі 
змістом Кодексу ети
ки, порядком його 
прийняття, обговорю
вали правила по
ведінки жителів, роз
глядали соціальну 

рекламу, підготовлену юними 
славутчанами в рамках за
гальноміського конкурсу.

Така робота продов
жується. Наразі "круглі столи", 
інтелектуальні ігри, екскурсії, 
тренінги, співпраця з 
учнівською та батьківською 
громадою.
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Як часом нелегко створити 
навіть в сім'ї, в маленькому ко
лективі атмосферу поро
зуміння, доброзичливості, по
ваги, бути справедливим до 
громади, колег, рідних. 
Грубість, жорстокість, образи, 
приниження більш слабких, 
лють, що скорочують наше 
життя, і як важливо завжди за-

Кодекс етики, честі, поряд
ності, добросовісного та ефек
тивного управління Славутиць
кої територіальної громади, 
який розповсюджується в 
освітніх закладах, трудових ко
лективах. І чим більше і частіше 
ми будемо звертатися до ньо
го, до його джерел, самокри
тично оцінювати свою по
ведінку, відношення до навчан
ня, роботи, там комфортніше 
почуватимемося у нашому 
місті.

лишатися людьми і пам'ятати, 
що світ —  це дзеркало, а життя 
—  бумеранг. Добрі справи та 
вчинки завжди повертаються. 
Будь-яку проблему можна 
вирішити толерантно. Роби і 
говори людям приємне —  і тобі 
відповідатимуть там же. Ось на 
це і спрямований наш міський

Соціально-активні славутча- 
ни створили Кодекс, продума
ли схему його впровадження, 
моніторингу та контролю.

Активну інформаційну робо
ту проводить міський Соціаль- 
но-психологічний центр. Він 
запропонував проект "Впрова
дження в практику життєдіяль


