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ПРОЕКТИ 2006

• Створення посібника з громадянської
освіти для 7 (8) класу
«Вчимося бути громадянами»
• Всеукраїнські конкурси учнівських
пошукових робіт «Слідами історії»
• Суспільна акція школярів України
«Громадянин 2006»
• «Навчання толерантності на прикладі
уроків історії»
• Видавництво науково-методичного
журналу з історичної та громадянської
освіти «Доба»
• «Вчимося обирати»
• Організаційно-структурні заходи
Асоціації «Нова Доба»
• Надходження та фінансові витрати
Асоціації Нова Доба у 2006 році

СТВОРЕННЯ ПОСІБНИКА
З ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ
ДЛЯ 7 (8) КЛАСУ
«ВЧИМОСЯ БУТИ ГРОМАДЯНАМИ»

Проект передбачає вивчення
іноземного досвіду у питанні викладання
громадянської освіти у середніх класах
загальноосвітньої школи, створення
програми та матеріалів посібника,
їх апробація у навчальних закладах
України, проведення навчальних семінарів

Партнери проекту:

Інститут Демократичної освіти університету м. Боулінг
Грін, штат Огайо, США

СТВОРЕННЯ ПОСІБНИКАЗ ГРОМАДЯНСЬКОЇ
ОСВІТИ ДЛЯ 7 (8) КЛАСУ
«ВЧИМОСЯ БУТИ ГРОМАДЯНАМИ»
• Підготовка та видрук матерілів
Березень- квітень 2006, 5 000 екз

• Розповсюдження матеріалів курсу
Квітень – грудень 2006

• Навчальні семінари за матеріалами курсу

Тернопіль, 10 березня 2006, 20 осіб
Харків, 28-29 березня 2006, 34 особи
Рівне, 10 травня 2006, 52 особи
Житомир, 17 травня 2006, 27 осіб
Суми, 18 травня 2006, 23 особи
Чернівці, 23 травня 2006, 22 особи
Миколаїв, 29-30 травня 2006, 47 осіб
Одесса, 5 червня 2006, 24 особи
Дніпрорпетровськ, 2 червня 2006,19 осіб
Донецьк, 7 червня 2006, 28 осіб

• Науково-практична конференція на тему:
«Викладання суспільних дисциплін у

навчальному закладі для розвитку
громадянського суспільства»

7-8 квітня 2006 року
Київський міський будинок вчителя

Презентація матеріалів курсу громадянської
освіти «Вчимося бути громадянами» 7 (8) клас

П’ЯТИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС
УЧНІВСЬКИХ ПОШУКОВИХ РОБІТ
«СЛІДАМИ ІСТОРІЇ»

Проведення
у 2005-2006 роках
П’ятого Всеукраїнського
конкурсу учнівських
пошукових робіт
«Слідами історії»
на тему «Молодь в
історії. Молодь сьогодні»
Партнери проекту:
Міжнародна мережа молодіжних історичних конкурсів
«EUSTORY»
Інститут історії НАН України
Фонд Коербера (Німеччина)
Радіопередача «Старшокласник» національного радіо
України

П’ЯТИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС УЧНІВСЬКИХ
ПОШУКОВИХ РОБІТ «СЛІДАМИ ІСТОРІЇ»

• Організація та проведення фіналу
Всеукраїнського конкурсу учнівських
пошукових робіт «Слідами історії»
29 вересня 2006 року,105 учасників

СУСПІЛЬНА АКЦІЯ ШКОЛЯРІВ
УКРАЇНИ «ГРОМАДЯНИН 2006»

Беручи участь у щорічній Акції
«Громадянин 2006», учнівські команди
з різних регіонів України виявляють
актуальні проблеми на рівні навчального
закладу (юнацької організації),
мікрорайону, села, району, міста
тощо і пропонують можливі варіанти їх
вирішення.
Презентація кращих проектів
відбувається щорічно у м. Києві.
Переможці акції «Громадянин 2006»
відвідують Верховну Раду України.
Партнери проекту:

Міністерство освіти і науки України
Центр громадянської освіти м. Калабасас, США
Київський будинок вчителя
Відділ інформаційного забезпечення Верховної Ради
України
Радіопередача «Старшокласник» Національного
радіо України

СУСПІЛЬНА АКЦІЯ ШКОЛЯРІВ
УКРАЇНИ «ГРОМАДЯНИН 2006»
• Проведення заключного
етапу Суспільної акції школярів України
«Громадянин 2006»
26 травня 2006 року, м. Київ
Кращі проекти представляло 40 команд
з різних регіонів України
• Проведення всеукраїнського опитуваня
учасників акції Громадянин
березень – травень 2006

«ДЖЕРЕЛА ТОЛЕРАНТНОСТІ»
НАВЧАЛЬНІ СЕМІНАРИ ДЛЯ
ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНИ

Проведення конференцій, навчальних
семінарів, круглих столів для
педагогічних працівників з актуальних
питань викладання історичної та
громадянської освіти.

Партнери проекту:

Міжнародна фундація Анни Франк
Обласні інститути підвищення
кваліфікації педагогічних кадрів
Відділ преси, освіти та культури
Посольства США в Україні

НАВЧАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ НА
ПРИКЛАДІ УРОКІВ ІСТОРІЇ
• 29.04. м. Запоріжжя
«Анна Франк-урок історії»
• 5-6.05. м. Вінниця
«Демократизація управлінської діяльності» (Програма
інноваційні технологій. Посольство США)
• 25-26 лютого 2005 м. Миколаїв
«Робота з візуальними джерелами на уроках історії як
засіб розвитку пізнавальних здібностей та критичного
мислення учнів.
• 27.05. м. Дніпропетровськ
«Інтерактивні технології на уроках гуманітарного циклу»
• 26.07-2.08 Миколаївка АРК
Літня школа
«Навчання толерантностівиховуємо людину та
громадянина»
• 22-23.09
м. Одеса
«Демократизація управлінської діяльності» (Програма
інноваційні технологій. Посольство США)
• 13-14.10 м. Евпаторія, АР Крим
«Хто твої сусіди» (за проектом «Анна Франк – урок історі»)
• 27-28.10 м. Олександрія, Кіровоградської обл.
«Демократизація управлінської діяльності» (Програма
інноваційні технологій. Посольство США)
• 20-21.10 м. Херсон
«Анна Франк-урок історії»
• 30-31.10 м. Дніпропетровськ
«Зроби свій вибір» (Програма інноваційні технологій.
Посольство США)
• 1.11 м. Львів Правничий ліцей
«Соціальне проектування, як складова навчальновиховного процесу»
• 2.11 м. Червоноград, Львівська обл.
«Ми-громадяни України»
• 24-25.11 м. Ужгород
«Хто твої сусіди» (за проектом «Анна Франк – урок історі»)
• 1-2.12 м. Миколаїв
«Анна Франк-урок історії»
• 8-9.12 м. Сімферополь
«Джерела толерантності»

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ
ЖУРНАЛ З ІСТОРИЧНОЇ ТА
ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ
«ДОБА»
Щоквартальник «Доба» аккумулює у
собі кращий вітчизняний та зарубіжний
досвід у галузі викладання історії та
громадянської освіти. Журнал надає
надзвичайно великі можливості щодо
інформування вчительської аудиторії про
теоретичні засади суспільствознавчої
освіти, інноваційні технології, активні
методи навчання, приклади із шкільної
практики тощо. Опублікований у журналі
науково-методичний матеріал широко
використовується у педагогічній практиці
вчителів України.
№3 2005
Серпень 2005
1500 екз.

№1 2006
Лютий 2006
1500 екз.
№2 2006, Червень, 2006,
2000 екз.

«ВЧИМОСЯ ОБИРАТИ»

• Створення навчально-методичних
матеріалів з метою ознайомлення школярів
із виборчою процедурою, правами та
обов’язками виборців, системою влади в
Україні, політичними партіями тощо;
• Організація навчальних семінарів для
вчителів;
• Ініціювання проведення в Україні низки
навчально-виховних заходів на виборчу
тематику;
• Створення веб-сайту «Вчимося обирати»
у рамках Інтернет-порталу «Молодь діє»

Партнери проекту:

Проект «Громадянська освіта – Україна»
Компонент «Позакласна діяльність з громадянської освіти»
Програма «Вчимося обирати»
Компанія «Cambridge Education»

«ВЧИМОСЯ ОБИРАТИ»
• Створення навчально-методичних матеріалів з метою
ознайомлення школярів із виборчою процедурою, правами
та обов’язками виборців, системою влади в Україні,
політичними партіями тощо;
З цією метою було організовано роботу авторського
колективу по створенню навчально-методичних матеріалів
на виборчу тематику, до якого увійшли наступні особи:
Охредько Олег, вчитель ЗОШ №99 м. Кривого Рогу
Дніпропетровської області;
Мойсюк Олена, вчитель ЗОШ № 2 м. Чернівці;
Дяків Василь, вчитель гімназії м. Заліщики Тернопільської обл;
Кожемяка Оксана, вчитель ліцею №12 м. Донецька
5-6.05. м. Вінниця
• В період із17 лютого по 27 березня 2006 року
Всеукраїнською Асоціацією викладачів історії та суспільних
дисциплін «Нова Доба» у рамках програми «Вчимося
обирати» (Міжнародний проект «Громадянська освіта
-Україна». Програма Tacis Європейського Союзу ) були
проведенні навчальні семінари для вчителів України
на базі обласних інститутів підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів (Типова програма зокрема у таких
обласних центрах:
17.02.06 – Житомир
(36 учасників)
25.02.06 – Тернопіль
(25 учасників)
1.03.06 - Кривий Ріг, Дн.обл
(28 учасників)
2.03.06 – Одеса
(28 учасників)
3.03.06 – Донецьк
(41 учасник)
3,4.03.06 – Миколаїв
(32 учасники)
10.03.06 – Чернівці
(30 учасників)
22.03.06 – Дніпропетровськ
(34 учасники)
27.03.06 – Харків
(30 учасників)
До участі у семінарах були
залучено 284 педагоги

«ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНІ
ПРОЕКТИ АСОЦІАЦІЇ НОВА
ДОБА»
• Річна науково-практична
конференція асоціації «Нова
Доба» на тему:
«Формування громадянських
цінностей учнівської молоді
засобами суспільних дисциплін»
7-8 квітня 2006
Київський міський будинок вчителя

Презентація матеріалів курсу громадянської
освіти «Вчимося бути громадянами» 7 (8) клас

• Засідання правління асоціації
«Нова Доба»
Впродовж року

• Робота із обласними
представництва асоціації «Нова
Доба»
Впродовж року

• Робота Центру історичної та
громадянської освіти
Впродовж року
Консультаційна робота з вчителями
Аналіз та експертна оцінка навчальнометодичних матеріалів.

• Підготовка нового дизайну та
редакція веб сторінки «Нова Доба»
www.novadoba.org.ua

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
ЗА 2006 РІК
ДОХОДИ 2006
Залишок з 2005
Сivitas International
Центр громадянської
освіти університету
м. Боулінгрін (США)
Королівство Нідерландів
Пасивні доходи
ВСЬОГО:
ВИТРАТИ 2006
Експерти, Автори
матеріалів, Тренери та
Доповідачі семінарів і
конференцій
Відрахування до бюджету
Послуги зв’язку (телефон,
інтернет)
Відрядження
Канцтовари та
устаткування
Видавництво та
поліграфія
Підтримка сайту
Витрати на організацію
заходів (конференцій,
семінарів)
Послуги банку
Адміністративні витрати
Відрахування до бюджету
ВСЬОГО:
Залишок

Сума, тис. грн
47.8
44,9
98,6
64,5
0,5
256,3
Сума, тис. грн
25,4

16,3
3,6
5,4
2,7
105
2,1
60,1
0,3
21,5
13,7
256,1
0,2

