
РІЧНИЙ ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ Освіти і Виховання НА 2021 РІК 

№ 

ДАТА 

/ 

ПЕРІОД 

протяго

м якого 

буде 

відбуват

ися захід 

НАЗВА 

ЗАХОДУ 

МІСЦЕ 

ПРОВЕДЕННЯ 

АУДИТОРІЯ 

(для кого 

планується 

захід) 

ПРИБЛИЗНА 

КІЛЬКІСТЬ 

УЧАСНИКІВ 

(на яку 

розраховуєт

е) 

ТРИВАЛІСТЬ 

ПРОВЕДЕННЯ 

ЗАХОДУ 

(години, дні, 

тижні тощо) 

КОРОТКИЙ ОПИС ЗАХОДУ 

ХТО 

ЗАЛУЧЕНИЙ 

(вказати, 

якщо до 

проведення 

заходу 

плануєте 

залучати ще 

когось, крім 

працівників 

комісії) 

1. 

Період 

навчальн

ого року 

Постійна 

духовна 

формація 

педагогів 

«Поклика

ні до 

любові та 

витривал

ості» 

Загальноосвітні

та початкові 

школи, коледжі, 

вищі 

професійні 

училища, 

дошкільні 

заклади в 

межах всіх 

деканатів 

Стрийської 

єпархії УГКЦ 

Педагоги, 

вихователі 

Відповідно до 

карантинних 

норм 

Протягом 

цілого 

навчального 

року. 

Тривалість: 

орієнтовно 1-2 

год. 

Формування відповідальності 

педагогів, усвідомлення величі їхнього 

покликання, що базується на любові 

до Того, Хто покликав і тих, кого Він 

доручив, а також необхідності 

постійного духовного зростання. 

Священики та 

духівники 

шкіл у 

Стрийській 

єпархії УГКЦ  

2. 

Період 

навчальн

ого року 

Зустрічі з 

вчителям

и 

християнс

ької етики 

Загальноосвітні 

школи, в межах 

всіх деканатів 

Стрийської 

єпархії 

Вчителі 

християнськ

ої етики 

Відповідно до 

карантинних 

норм 

Протягом 

цілого 

навчального 

року. 

Тривалість: 

орієнтовно 1-2 

год 

Зустріч з вчителями християнської 

етики щодо їхньої праці та 

обговорення щодо спільних заходів. 

Священики та 

духівники 

шкіл у 

Стрийській 

єпархії УГКЦ 



3. 

Період 

Великого 

посту 

Дні 

духовної 

віднови 

Загальноосвітні 

школи, в межах 

всіх деканатів 

Стрийської 

єпархії 

Учні, вчителі 

Відповідно до 

карантинних 

норм 

Тривалість: 1 

год. 

Духовна наука про піст та покаяння 

для вчителів та учнів (роздільно). А 

також час на питання до 

священика/диякона 

Священики та 

духівники 

шкіл у 

Стрийській 

єпархії УГКЦ 

4.  

Конферен

ції, 

тренінги, 

семінари 

та 

формацій

ні зустрічі 

зі 

Священик

ами та 

духівника

ми шкіл у 

Стрийські

й єпархії 

УГКЦ 

м. Стрий та 

деканати 

єпархії 

Священики 

та духівники 

шкіл у 

деканатах 

Стрийської 

єпархії УГКЦ 

Відповідно до 

карантинних 

норм 

1-2 год. 

Представлення нових методів 

душпастирсва та духовного супроводу 

педагогів й учнів сучасних українських 

шкіл. Пошук відповідей на актуальні 

питання і проблеми освітнього 

середовища, шляхи вирішення 

локальних проблем. 

Священики та 

духівники 

шкіл у 

Стрийській 

єпархії УГКЦ 

 


