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 Травень . 2018 Заняття з елементами тренінгу «Хартія вільної людини», 

проведене педагогом-організатором Вознюк Н.М.  

 

Вересень.  

Інформаційні хвилини в групах «Живімо за Хартією вільної людини» 

Виставка  малюнків «Патріот UA» 

Практичні заняття в класах «Вивчаємо Хартію вільної людини» 

БілоусО. Круглий стіл  «Бути вільною людиною». 

Олексюк Т.І.- Презентація « Живемо за Хартією вільної людини» 

Зустріч з президентом ліцею. « Живімо за Хартією вільної людини» Зварич Т.В. 

Самоврядуванням проведені виховні години в рамках «тижня знайомств» на 

яких ознайомили усі групи ліцею з Хартією та її цінностями. Відзняте відео 

Хартія вільної людини. 

Мельник Т.А. Просвітницький інтерактивний захід « Українська Хартія вільної 

людини».  

Діхтярук Т.М. круглий стіл « Українська Хартія вільної людини.» Напрям «Бути 

вільною людиною» 

Година спілкування «Хартія вільної людини- що ми про неї знаємо» 

Камаєва.Н.Г. 

Бесіда про Хартію вільної людини Ячменьова О. С. 

 

Жовтень.  

Збори учнівського самоврядування «Живемо за Хартією в колі лідерів» 

Відкритий мікрофон «Що означає жити за Хартіє вільної людини» 

Інтерактивні заняття на уроках психології «З Україною в серці». 

Заняття батьківського університету « Виховуємо за Хартією вільної людини. 

Формуємо цінності відповідно до новел» 

Тематичний діалог «Цінності за Українською Хартією вільної людини» 

Константинова О.В. 

Батькіські збори в класах «Хартія вільної людини. Вроваджуємо у ліцеї». 

Круглий стіл « Любити- бажати ближньому добра». Хартія вільної людини. 

Білоус О.М. 

Година спілкування « Бути українцем». Діхтярук Т. 

Періодична розмова з учнями по цінностях хартіях « Хартія- дерево». 

Олексюк Т.І. « Сильніше, ніж зброя» година патріота ( за Хартією). 

 

 

 

 

 

 



 

Листопад.  

Прес-кліпінг «Оціни і скористайся» 

Бесіда  «Бути активним громадянином». Діхтярук Т. 

Диспут «Мобільний телефон: друг чи ворог» Олексюк Т. 

Засідання круглого столу . « Великі права маленьких громадян» ( за Хартією 

Вільної людини) Мельник Т.А 

Презентація « Мистецтво бути українцем» (за Хартією) Олексюк Т. 

Година спілкування « Хто такий – український лідер?» Білоус О. 

 

Грудень.  

Відкрита виховна година у формі відкритого мікрофону  « Живемо за Хартією 

вільної людини» Бакуліч Т.  

Година спілкування « Любити» і «Мислити» Діхтярук Т. 

Олексюк «Рука допомоги ближньому» (за Хартією) 

Диспут « Любити - це більше ,ніж бути багатим, бо любити – значить бути 

щасливим» ( за Хартією вільної людини). 

Бесіда «Бути господарем» (за Хартією вільної людини Константинова О.В. 

Година спілкування «Від чого залежить успіх нашої держави. Хартія вільної 

людини» Білоус О.М. 

Бесіда « Життя як цінність» та « Що означає любити за Хартією вільної 

людини». 

 

 

 

 

 Заходи з впровадження Хартії… у ІІ семестрі 

Дискусія «Бути українцем! Але яким?» ІІ курс  січень 

Прес – кліпінг « Мислити творчо на користь собі і державі» ІІІ курс  березень 

Круглий стіл «Стань учасником демократичної спільноти» ІУ курс  квітень 

Флеш-моб « Зробім успішною державу»  червень під час практики 

Заняття з елементами тренінгу « Стати господарем  у своїй державі»  ІІІ курс  

лютий  

Конкурс презентацій за напрямами Хартії « Живемо в ліцеї за Хартією вільної 

людини» самоврядування  червень 

Відеоролик  «Любити. Мислити. Творити» 

 

 

 


