
Тиждень права 

Всеукраїнський урок "Права людини" 

Сьогодні в КНВК «Загальноосвітня вальдорфська школа І-ІІІ ступенів – дитячий 

садок» відбувся всеукраїнський урок «Права людини». 

На щотижневому ранковому колі учень 9 класу Феофілактов Іван ознайомив учнів 8 

– 11 класів з основними положеннями Конвенції прав людини.

 
 

В 11 класі пройшло семінарське заняття на тему «Основні документи з прав 

людини: Історія і сучасність».

 



У 9 класі урок проходив з теми «Історія прав людини» на якому учні ознайомились з 

видатними філософами епохи Просвітництва. 

 

Також на цьому уроці дев’ятикласники опрацювали уривки з творів французьких 

просвітителів. 

 

____________________________________________________________________________ 



17.11.2014      Для Друзів з АТО 

Друзів з АТО 

не забуває ніхкто 

 теплі речі, малюнки, печиво 

для штурмового батальйону  

в Дебальцево     

 

 



 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

  



Міський семінар з інклюзивного навчання 

21-го листопада 2013 року в криворізького навчально-виховному комплексі 

"Загальноосвітня вальдорфська школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок" пройшов міський 

семінар "Інклюзивна освіта: виховуємо та навчаємо разом" 

21-го листопада 2013 року в криворізького навчально-виховному комплексі 

"Загальноосвітня вальдорфська школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок" пройшов міський 

семінар "Інклюзивна освіта: виховуємо та навчаємо разом" за участю заступників 

начальників відділу освіти, завідувачі РПМПК міста, заступники директорів навчально-

реабілітаційних центрів та вчителі, які працюють у класах з інклюзивним навчанням 

міста Кривого Рогу. 





 

_________________________________________________________________________________________ 

  



Свято Ліхтариків 

29-го листопада 2013 року у нашому закладі проходило щорічне свято ліхтариків, 

даний захід покликаний виховувати в учнів почуття милосердя, шанобливого ставлення 

до людей, уміння дарувати часточку своєї душі. 

Дане свято мало на меті познайомити учнів з легендою та діянням святого Мартіна. 

Навчити учнів бути добрими, щедрими. У рамках даного свята, учні 2-3-го класів 

подарували дитячому садку та початковій школі, свої вистави. 

Вистава 2-го класу "Мартін и гуси"   

 

 



 

 

  



Вистава 3-го класу "Золотий гусак" 



 

 

А також в вечері вся школа стала учасником театралізованого дійства, в рамках якого 

відбулося файер-шоу, запуск ліхтариків та урочиста хода з вогнем.



 

 

 



День Інформатики 

04.12.2013 у рамках Дня Інформатики у закладі було проведено ряд заходів. 

Для учнів 9-11 класів було проведено круглий стіл за темою: "Використання 

інтернет-ресурсів у підготовці до ЗНО" "Результативність проходження інтернет-тестів" 

 



 

Проведено майстер-клас для учнів 9-го класу "Побудова графіків" (для уроків 

геометрії) 

 

 
 

  



Серце України 

Перегляд документального фільму "Серце України". 06.12.13 о 9:00 було проведено 

коментований перегляд документального фільму "Серце України" в трьох частинах. 

На заході була присутня Гапон Тамара Євгеніївна, депутат районного осередку 

Партії регіонів. 

 

 



 


