Місія
Приватного ліцею «ЖИВЕ СЛОВО»
Приватного підприємства «ЛІНГВІСТИЧНИЙ ЦЕНТР
«САНБІМ»

«Боже Слово живе та діяльне» (Євр.4:12)
Філософія
ПЛ «Живе Слово» – християнський заклад з унікальним освітнім простором,
принципи і цінності якого ґрунтуються на біблійному світогляді.
Ми проголошуємо презумпцію талановитості кожного учня закладу,
максимально розкриваючи його особистісний потенціал. У закладі працює
формула «чотирьох ніжок стільця»: гармонії фізичного, інтелектуального,
соціально-емоційного та духовного розвитку дітей.
Здобувачі освіти «Живого Слова» прямуватимуть шляхом, на якому стануть
незалежними учнями з широким кругозором, будуть критично мислити
та вирішувати проблеми, розвиватимуть свої таланти. Для цього ми забезпечуємо
довірливе, турботливе і співчутливе середовище, де учні можуть розвинути
морально-етичні духовні якості та вміння розуміти інших.

Логотип

Гасло «Сіємо знання з любов’ю!»
Місія ліцею
Сіяти в дитячі серця зерна Божого Слова, сприяючи гармонійному розвитку
особистості кожного учня шляхом надання якісної освіти та християнського
виховання.

Візія ліцею
ПЛ «Живе Слово» цілковито спрямований на підготовку учнів до
майбутнього. Ми прагнемо виховати випускників, які:
• вірять у Бога та визнають авторитет Його Слова;
• самостійно навчаються протягом усього життя;
• знають свої сильні сторони;

• гнучкі

та легко адаптуються до змін;
• мислять незалежно, творчо та цілісно, вміють вирішувати проблеми та
приймати відповідальні рішення з чистим сумлінням заради спільного блага;
• піклуються про інших;
• відповідальні громадяни, готові служити Богові та людям, які діють,
керуючись морально-етичними чеснотами;
• бачать у своїй роботі сенс, гідність та покликання, поважають права
інших та роблять свій внесок у загальне благо.

Бачення
ПЛ «Живе Слово» це:
- школа творчості для вчителів;
- школа радості для дітей;
- школа спокою для батьків.

Цінності
• Любов та віра у Бога: Бог є любов – це найбільша цінність. Любов –
джерело усіх інших цінностей, і без любові жодні цінності не мають сенсу.
Тож люби Бога та ближнього.
• Визнання авторитету Божого Слова: Боже Слово живе та діяльне
(Євр.4:12), воно є джерелом справжньої мудрості і має силу змінювати
життя;
• Повага: з повагою ставитися до оточуючих, після чого можна очікувати
поваги до себе.
• Відповідальність: помилки – невід’ємна частина життя, а вміння приймати
на себе відповідальність за свої вчинки або за свою бездіяльність є важливою
умовою розвитку сильної особистості.
• Чесність і порядність: говорити правду, бути щирим та вміти визнати свою
помилку; не приховувати поганих учинків іншого.
• Доброта, співчуття і толерантність: допомогти, підтримати, а не
засуджувати, з розумінням ставитися до слабкостей іншого.
• Пізнання і розвиток: здобувати знання, навички та вміння, які відповідають
вимогам сучасності, розвивати себе духовно та фізично. Досягати стабільно
високих результатів у навчанні.
• Вдячність: цінувати все те, що маєш у житті, і насамперед бути вдячним за
батьків, друзів та вчителів.
• Дисципліна та виконання правил: це вміння контролювати себе, робити
те, що необхідно в даний момент і сумлінно виконувати правила.

Принципи діяльності:
• розкриття

потенціалу кожної дитини, сприяння її творчій та
пізнавальній активності;
• забезпечення довірливого, турботливого і співчутливого середовища, в
якому учні можуть розвинути морально-етичні духовні якості;
• повага до дитини, надання їй свободи вибору;
• формування навичок роботи у колективі, толерантності, вміння
ефективно співпрацювати;
• прозорі та відкриті партнерські стосунки між усіма учасниками
освітнього процесу – учнями, педагогами і батьками;
• християнське
виховання особистості дитини з урахуванням
найкращих національних та світових традицій для формування відкритої
свідомості сучасного громадянина;
• безперервний розвиток вчителів, підвищення їхнього професійного
рівня через мотивацію та саморозвиток.

Партнерство з батьками
Здобуття освіти – це не двосторонній процес взаємодії учнів та вчителів, в
ньому присутня і третя, не менш важлива, сторона – батьки. Саме тому ми
приймаємо до НВК не лише дитину, а й найближчих для неї людей – тата і маму,
тобто всю сім’ю, і бачимо батьків активними учасниками освітнього процесу
нарівні з учнями та вчителями. Адже сім’я – це середовище первинної соціалізації
дитини, джерело її емоційної підтримки, засіб передачі та збереження цінностей.
Очікування від батьків:
• віри у свою дитину та прийняття не лише її сильних сторін, а й слабких;
• бажання розвивати творчі здібності та всіляко заохочувати прояви
ініціативи свого сина чи доньки;
• довіри до всіх, хто працюватиме з дитиною: до керівництва школи,
вчителів, т’юторів, психологів, адже всі вони – професіонали, віддані своїй
справі і готові до діалогу та співробітництва;
• чіткого розуміння, що дитина перебуває на території закладу весь день
і для неї це чималий відрізок часу. Навчання є своєрідною роботою, що
повинна цінуватися і сприйматися так само, як і щоденна робота. Тут дитина
проходить шлях соціалізації.
• толерантності до думок, релігійної приналежності, традицій та
матеріального статку інших родин;
• підтримки здорового способу життя;
• поваги до української мови, культури та традицій.

Завдання освітньої діяльності:
• забезпечити сприятливі умови для духовного, соціально-емоційного,
фізичного та інтелектуального становлення особистості кожного учня,
досягнення ним належного рівня освіченості, розвиток потенційних
можливостей з урахуванням його пізнавальних інтересів і нахилів;
• інтегрувати біблійний світогляд в освітній процес;
• формувати ключові життєві компетентності та громадянські якості школярів
України;
• виховувати гуманну, вільну, творчу, відповідальну, толерантну,
демократичну особистість;
• удосконалювати уроки шляхом упровадження
сучасних
освітніх
технологій, форм і методів навчання учнів та вчителів, сприяти реалізації
особистісно орієнтовного підходу;
• готувати учнів до самостійної, активної, творчої життєдіяльності в нових
соціальних і культурних умовах, вчити вмінню служити Богу та людям,
планувати стратегію власного життя, визначати своє життєве кредо й свій
життєвий стиль.

