ІНФОРМАЦІЯ
про проведені заходи із вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні
у навчальних закладах Білоцерківського району

З 16 до 20 лютого 2017 року у навчальних закладах Білоцерківського району з метою увічнення великої людськості, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції Гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року), захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України, проведено дні Героїв Небесної Сотні. У школах відбулися:
	бесіди, години спілкування з вшанування подвигу учасників Революції Гідності та пам’яті Героїв Небесної Сотні: «Україна понад усе», «Майдан душі», «Янголи не вмирають», «Революція Гідності», «Воїни світла в наших серцях» ( Сорокотязьке НВО, Піщанське НВО, Маловільшанський НВК, Маловільшанська ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Трушківська ЗОШ, Яблунівський НВК)  
	виставки фотоматеріалів, дитячих творів, малюнків: «Герої не вмирають… Ангелами відлітають…», «Вічна слава і пам’ять героям» (Фурсівська ЗОШ, Матюшівська ЗОШ, Узинська ЗОШ І-ІІІ ст.№1, Іванівський НВК, Потіївське НВО, Поправське НВО);
	засідання «круглого столу» «Історичне значення Майдану» (Шкарівська ЗОШ, НВК «Узинська гімназія, Чепиліївський НВК, Дроздівська ЗОШ);
	перегляди документального кіно «Майдан», «Зима у вогні», «Жіночі обличчя революції», «Сильніше, ніж зброя», «Зима, що нас змінила» (Пилипчанський НВК, Острійківська ЗОШ, Томилівське НВО, Глушківська ЗОШ , Сухоліський НВК, Биковогребельське НВО, Потіївське НВО, );
	уроки мужності «Хоробрі серця», зустрічі з учасниками Революції Гідності й антитерористичної операції на Сході України, волонтерами (Маловільшанський НВК, Озернянська ЗОШ І-ІІІ ст, Узинська ЗОШ І-ІІІ ст..№2, Розалївське НВО, Тарасівський НВК, НВК «Узинська гімназія, Піщанське НВО, Малоантонівське НВО, Макіївське НВО ). 

У с. Іванівка відбувся мітинг  біля каплиці Святителя Миколая Мирлікійського Чудотворця у якому взяли участь голова Білоцерківської райдержадміністрації Геннадій Джегур, заступник голови районної ради Анатолій Чичикало, голова Іванівської сільської ради Меланія Щербак, учні Іванівського НВК та жителі села. 
	Учні  в пам’ять про Героїв Небесної Сотні та з вірою в щасливе майбутнє підняли в небо жовті і блакитні повітряні кульки.
Крім того, у шкільних музеях та бібліотеках сформовано тематичні експозиції,  виставки, присвячені Героям Небесної Сотні  та  учасникам антитерористичної операції на Сході України.
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