
 
Запрошуємо учнів 8-10 класів з усієї України 

 взяти участь у 1-ому етапі  Школи громадянської і волонтерської участі та 
патріотичного виховання спільно з Малою Академією Наук з 10 -16 квітня 2016 року 
  
Ми шукаємо активних дітей, які мають бажання засновувати та розвивати ініціативи 
спрямовані на вдосконалення життя своєї громади школи, району, села чи міста у 
реаліях українського сьогодення. Навчання в Школі сформують в учасників 
усвідомлення своєї ролі у громаді, участі та можливостей впливу на її розвиток, та 
поглиблять розуміння понять «громадянське суспільство», «громада», «відповідальна 
участь». Усі заняття проходять в ігровій та творчій атмосфері із застосуванням 
неформальних інтерактивних методик “leaning by doing” з досвідченими тренерами і 
викладачами. В програмі заплановано цікаві зустрічі, екскурсії містом та творчі вечори.  
  
Мета	  Школи: Виховання громадянської свідомості учнівської молоді України шляхом 
неформального інтерактивного навчання.  
 
 Участь у школі: 
★ надає молоді інструменти та знання для реалізації суспільно-корисних ідей та 

проектів, через навчання основам проектного менеджменту та сприяння їх 
реалізації;      

★ виявляє і підтримує розвиток лідерських, організаторських, творчих та 
дослідницьких здібностей школярів; 

★ сприяє побудові молодіжної спільноти-громаду з подальшим її долученням до 
участі у житті громади району, села чи міста; 

★ поглибить  самоусвідомлення дитиною себе та своїх цінностей; 
★ розвине навички комунікації 

 
 
Школа проходитиме у Києві в три етапи  (по три дні у квітні-травні-жовтні) для 2 
груп на теми: цінності в світі можливостей, самоідентифікація, свобода, 
відповідальність   мистецтво змін у громадянскьому суспільстві та проектний 



менеджмент, та передбачає домашні завдання та консультації в режимі оn-line для 
учнів. 
 
Участь у школі безкоштовна. 
 
Місце проведення: Пуща-Водиця, вул. Яна Гамарника, 14 Міжнародний Центр дитячої 
наукової творчості. 
 
Етап 1 "Цінності в світі можливостей" - 10 -16 квітня 2016 року. 
 
Для участі у школі необхідно до 10 березня 2016 
 
1.Заповнити онлайн-анкету учасника  за посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/1c1z9PRN0BCfiyDdZmPlbgiuWA2qIAT1dnGbPzKxX0rM/e
dit 
2. Переглянути  відео-ролики, за посиланням, 
https://www.youtube.com/watch?v=nwAYpLVyeFU 
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU 
 
та написати  есе на тему “Цінності ХХІ ст: за і проти?” (300-400 слів) 
Есе відсилайте до 10 березня 2016 року включно на електронну адресу 
scakyiv@gmail.com у темі листа та назву файлів зазначайте, будь ласка,  своїм 
прізвищем  (ІвановАндрій_есе.doc). 
  
Додаткова інформація за тел.: +38 063 784 99 74 Ольга, за електронною адресою 
scakyiv@gmail.com 
  
Учасники школи забезпечуються: 
● Харчуванням 
● Житлом 
● Роздатковими матеріалами 
  
Проект реалізовувався спільно з Малою Академією Наук, Благодійною фундацією "Діти 
надії”, Молодіжною ініціативою “Серце в долоньках” та Центром  Політичних  Студій  та  
Аналітики. 
  
Інформацію про попередні школи  Ви можете знайти за лінком: 
http://www.dobrodel.org.ua/post/1366/ 
        

          
     


