
Теми кураторських годин на 2018 – 2019 н. р. 

 

3.09.  День знань «Прими нас, коледж,  в обійми свої» 

Перший урок на тему : «  

6.09.  Організаційна робота з групою. Анкетування «Конверт дружніх запитань». 

13.09. Зустріч з інспектором ювенальної поліції. 

20.09   Флеш -  моб «Ми – за мир!» до Всесвітнього дня миру. 

 27.09 Відкрита виховна година.  «Фашизм, нацизм: у  чому небезпека ?»  

04.10  –  Година куратора «Уроки доброти» 

 11.10 - Фестиваль «Пісні народжені в АТО»  до Дня захисника Вітчизни 18.10  - 

Година спілкування.»Як не стати об єктом злочинних зазіхань ?» 

25.10  «Оглядини» 

01.11. Результати проміжної атестації 

08.11 Проект  «Видатні імена сучасної України» (Платон Майборода 100 років 

 15.11 – Акція «Говоримо українською» до Дня української писемності  

 22.11. Захід  «Студент року». 

29.11. Зустріч з представниками громадської організації «Древо життя» «Межа за якою 

морок». 

06.12. Відкрита  виховна година «100 років з Дня народження  Олександра 

Шалімова, Ольги  Авілової» 

13.12.   Зустріч з юристом. Юридична консультація. 

20.12. Благодійна акція   «Святий  Миколай – всім дітям помагай!»   

27.12. Підсумки здачі сесії. 

 

ІІ семестр 

17.01. Дискусія «Як ви розумієте місце й роль сучасної молодої людини в сучасному 

суспільстві» 

24.01. Звичаї мого народу. Цикл Різдвяних свят» 

31.01 Відкрита виховна година. Рольова гра «Мода, культура і хороший смак»» 

07.02. Зустріч з психологом. «Як уникати конфліктів ?» 

14.02. Концерт  «Коханням дорожить умійте» 

21.02. Відео-урок «Дорога свободи» до Дня Героїв Небесної Сотні. 

28. 02 Захід.«  «В чому цінність  творчості  Т. Г. Шевченка? До 205 – річниці з Дня 

народження  

07.03 . Концертно – розважальна програма «Її величність жінка» 

15. 03. 75 років з часу Корюківської трагедії.   

29.03. Результати проміжної атестації. 

05.04. Засідання  круглого столу »Здоров я – скарб» 

12.04. . Зустріч з психологом   

19.04. Віртуальна  подорож історичними музеями України . 

26.04. Відкритий захід . Гра - репотаж «Дніпропетровщина – перлина України» 

10.05 Зустріч з наркологом. 

17.05. Парад  вишиванок  до Дня  української вишиванки. 

24.05 Поради юриста.»Перше робоче місце» 

31.05 . «Сократівські бесіди.  

 

   

 


