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Напрямок та мотивація роботи у молодіжній раді:
1. Виявлення та підтримка лідерів молодіжного руху;
2. формування навичок самоврядування, соціальної активності „й соціальної
відповідальності в процесі практичної громадської діяльності учнівської молоді;
3. привернення уваги широких кіл громадськості до проблем молоді у вільний від
навчання час;
4. розвиток творчих рис характеру, а саме:
- Критичне мислення (уміння оцінювати різні джерела інформації під критичним кутом
зору, розрізняти правдиву інформацію від пропагандистської, визначити та долати
стереотипи й упередження);
- Вирішення проблеми, конфлікту (вміння об’єктивно аналізувати різні конфлікти,
залагоджувати їх, уникаючи агресії та зберігаючи власну гідність, застосовувати різні
підходи до вирішення проблем);

- Співробітництво (уміння співпрацювати з іншими у процесі спільного вирішення
завдань та пошуку винаходів із проблемних ситуацій);
- Перспективне бачення, розвиток уяви (уміння уявляти кращий стан власної'«)
довкілля у перспективі та прагнення до його практичного вдосконалення);
- Толерантність (навички виваженого розв’язання проблем);
- Громадська активність (спроможність впливати на прийняття суспільних рішень та
ефективно співпрацювати на рівні місцевої та національної громади);
- Комунікативність (оволодіння культурою спілкування, навиками її удосконалення,
збагачення словникового запасу, мовною етикою)
5.
6.

затвердження здорового способу життя;
формування норм культури поведінки і спілкування, розвиток вміння вести

дискусію, висловлювати свою думку;
7.
об’єднання старшокласників для добрих, корисних, цікавих справ;
8.

пошук нових нетрадиційних, цікавих форм роботи з учнями.
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ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності
1. Назва: правління учнівського самоуправління Красноармійського міського ліцею
«Надія»
2. Скорочена назва: «Надія»
3. Адреса, контакти: м. ГІокровськ, вул. Поштова, 1, тел. 2-80-38
м. Покровськ, м-н Шахтарський, 6.24/6, кв.74,

тел.0669261118

'

4. Мета та напрями діяльності:
- формування навичок самоврядування учнів;
-формування соціальної активності та відповідальності у старшокласників;
-відстоювання прав та інтересів учнів ліцею;
-забезпечення виконання учнями своїх обов’язків;
-формування лідерських якостей у ліцеїетів;
-різносторонній розвиток особистості.
Завдання:
. . . .

-залучення учнів до організації та
пізнавальних та розважальних заходів;

проведення

.

.

різноманітних

виховних, і
і

-контроль за відвідуванням ліцею учнями, їх зовнішнім виглядом, контроль за
дотриманням режиму дня;

\

-організація змістовного дозвілля учнів в позаурочний час;
*
-пропаганда здорового способу життя;
-співпраця з адміністрацією, центром
педагогічним колективом в цілому;

виховної роботи,

Радою ліцея

га І

-співпраця з органами учнівського самоврядування шкіл міста;
-допомога у проведенні предметних тижнів, олімпіад, конкурсів;

І
-допомога класному керівнику в проведенні бесід в класі;
і'

-контроль за збереженням підручників, книг.

Принципи:

-добровільність;
-Чесність;
-взаємодопомога;
-демократичність;
- творчість;
-взаєморозуміння;
-активність;
-ініціативність;
-толерантність.

5. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів: не маю
6. Відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програмі!,
друковані видання, тощо, протягом року до дня подання заяви:
- проведення різноманітних виховних, пізнавальних та розважальних заходів:
- допомога у проведенні предметних тижнів, олімпіад, конкурсів;
- організація змістовного дозвілля учнів в позаурочний час.
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