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ПРОЕКТИ 2009

• Семінар Ради Європи у Львові
• Суспільна акція школярів України
«Громадянин 2009»
• «Молодіжні ініціативи»
Методичний ресурс для педагогів та
громадських активістів
• Візит делігації Марокко до України
• Організаційно-структурні заходи
Асоціації «Нова Доба»
• Надходження та фінансові витрати
Асоціації «Нова Доба» у 2009 році

СЕМІНАР РАДИ ЄВРОПИ У
ЛЬВОВІ

«Освіта для багатоманітності і
плюралізму: розвиток критичного
мислення та навичок розв’язання
проблем під час вивчення історії,
правознавства, громадянської
освіти, курсів духовно-морального
спрямування»

Партнери проекту:

Міністерство освіти і науки України
Рада Європи

СЕМІНАР РАДИ ЄВРОПИ У
ЛЬВОВІ
• ПРОГРАМА
міжнародного семінару
«Освіта для різноманітності і
плюралізму: розвиток критичного мислення і
навичок розв’язання проблем»
Львів, 26 - 27 березня 2009, Готель «Дністер»
Четвер, 26 березня
9.00-9.30 ВІДКРИТТЯ СЕМІНАРУ
Привітання:
Раїса Євтушенко,
Головний спеціаліст Міністерства освіти і науки
України
Натія Дженті,
Керівник програм Департаменту загальної та вищої
освіти Ради Європи
Роман Шиян,
директор Львівського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
Поліна Вербицька,
виконавчий директор Асоціації «Нова Доба»
Доповіді:
• Ульріка Вольф-Джонтофсон;
Калін Рус
Аналіз ситуації в Україні, визначення пріоритетів
та цілей. Дискусія
• Провідні принципи навчання для різноманітності і
плюралізму
Kалін Рус. Дискусія і робота в малих групах
• Розвиток критичного мислення, навики розв’язання
проблем та конфліктів у навчальному плані
Ульріка Вольф-Джонтофсон. Дискусія
П’ятниця, 27 березня
• Розвиток критичного мислення, навики розв’язання
проблем та конфліктів у навчальному плані.
Практична частина.
• Стратегії довготривалої
міжкультурної освіти (Ульріка Вольф-Джонтофсон
Калін Рус;) Обговорення

СЕМІНАР РАДИ ЄВРОПИ У
ЛЬВОВІ
11.30 -12.00
Робота в групах
13.00 –14.30
Прийоми розв’язання проблем:
як поводитися в критичній ситуації. Робота в групах
14.30 -15.15
Презентація і обговорення
15.45 -16.30
Складення особистого та
організаційного плану дій.
Методика «Лист до себе»
16.30-17.00
Підсумки семінару
Раїса Євтушенко,
Головний спеціаліст Міністерства освіти і науки України
Натія Дженті,
Керівник програм Департаменту загальної та вищої
освіти Ради Європи
Роман Шиян,
Директор Львівського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
Поліна Вербицька,
Виконавчий директор Асоціації «Нова Доба»

СУСПІЛЬНА АКЦІЯ ШКОЛЯРІВ
УКРАЇНИ «ГРОМАДЯНИН 2009»

Беручи участь у щорічній Акції
«Громадянин 2009», 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. Київ.
Переможці акції «Громадянин 2009»
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 2009»
• Проведення заключного
етапу Суспільної акції школярів України
«Громадянин 2009»
Кращі проекти представляло 33
команди з різних регіонів України
22 травня 2009

План проведення заходу
9.00 – 11.00 «Молодь діє у місцевій
громаді». Виставка учнівських
суспільних проектів
Майданчик біля пам’ятника М.Грушевському

11.00 - 12.30 Офіційна частина.
Привітання учасників Акції школярів
України «Громадянин-2009»

Київський будинок учителя, вул. Володимирська, 57

15.00 - 17.00 Екскурсії до Верховної
Ради України

Верховна Рада України, вул. Грушевського, 5

«МОЛОДІЖНІ ІНІЦІАТИВИ»
МЕТОДИЧНИЙ РЕСУРС ДЛЯ
ПЕДАГОГІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ
АКТИВІСТІВ

Розробка та публікація
навчально-методичних
матеріалів з громадянської
освіти для классного
керівника.
Проведення всеукраїнської
конференції з громадянської
освіти

Партнери проекту:
Посольство США в Україні

«МОЛОДІЖНІ ІНІЦІАТИВИ»
МЕТОДИЧНИЙ РЕСУРС ДЛЯ ПЕДАГОГІВ
ТА ГРОМАДСЬКИХ АКТИВІСТІВ
• Випуск методичного посібника
«Громадянська освіта у системі роботи
класного керівника»
Методичний посібник з громадянського
виховання для 5-12 класів загальноосвітніх
навчальних закладів, а також пропедевтичні
заняття для початкової школи.
• Проведення всеукраїнської конференції
з громадянської освіти
«ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ: СУЧАСНІ
АСПЕКТИ РОЗВИТКУ»
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:
4 грудня 2009 року
(м. Київ, Будинок вчителя, Велика вітальня)
Модератор конференції:
Поліна Вербицька,
виконавчий директор Всеукраїнської асоціації викладачів історії та
суспільних дисциплін «Нова Доба», к. пед. н.
ПРИВІТАННЯ:
Раїса Євтушенко, головний спеціаліст Міністерства освіти і науки України
Сергій Решетов, помічник аташе з питань культури Посольства США в
Україні
ДОПОВІДІ:
Перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні
Станіслав Кульчицький, Інститут Історії України НАН України, д. іст.
н., професор
Психологічні засади виховання почуття громадянськості у сучасних
школярів
Іван Бех, директор Інституту проблем виховання АПН України, д. пед. н.,
професор
Формування громадянської активності учнів у процесі виконання
соціальних проектів
Олександр Коберник, директор Інституту природничо-математичної
та технологічної освіти Уманського державного педагогічного
університету ім. П. Тичини, д. пед. н., професор
Особливості виховання культури демократії учнівської молоді в
сучасних умовах
Наталя Лавриченко, Інститут педагогіки АПН України, д. пед. н.,
професор
Освіта для стійкого розвитку – актуальний напрям виховання громадян
України
Олена Пометун, завідувачка лабораторії Інституту педагогіки АПН
України, д. пед. н., професор

НАШІ ЗАХОДИ
В РАМКАХ ПРОЕКТУ
Інноваційні підходи у формуванні змісту громадянського виховання
Олександр Удод, директор Інстутуту інноваційних технологій і змісту
освіти Міністерства освіти і науки України, д. іст. н., професор
Особливості виховання культури демократії учнівської молоді у
сучасних умовах
Катерина Чорна, завідувачка Лабораторії морального та етичного
виховання Інституту проблем виховання АПН України, к. пед. н.
ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ
Роль вчителів в інноваційних процесах організації системи
громадянського виховання
Майя Варшавська, вчитель обласного юридичного ліцею, м.
Миколаїв
Діяльнісний підхід до громадянської освіти та виховання
Наталя Герасим, методист управління освіти Чернівецької міської
ради
Значення шкільних ЗМІ у формуванні громадянських компетентностей
школярів
Василь Дяків, заступник директора гімназії м. Заліщики
Реалізація патріотичного виховання у навчально-виховному процесі
загальноосвітньої школи
Ірина Земелько, вчитель Гімназії №28, м. Полтава
Соціальне проектування як засіб громадянського виховання підлітків
Оксана Кожем’яка, вчитель ліцею №12, м. Донецьк
Роль батьків у системі громадянського виховання учнівської молоді
Олександра Козорог, вчитель гімназії №14 м. Дніпродзержинськ
Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у
громадянському вихованні
Марина Корнієнко, гімназія №55, м. Харків
Соціальна інтеграція та розвиток громадянської відповідальності
молоді в Україні
Ірина Костюк, координатор компоненту «Жива спадщина» проекту з
усної історії ПРООН в Україні
Формування активної громадянської позиції учнів засобами Євроклубу
Наталя Маркусь, вчитель ЗОШ №1, смт Козова, Тернопільська обл
Ціннісні ідеї як передумова формування громадянських
компетентностей особистості
Людмила Назаренко, начальник управління освіти Цюрупінської
районної державної адміністрації Херсонської області, к. пед. наук
Молодіжна експедиція як метод інтеркультурного діалогу та
персонального розвитку
Ольга Педан-Слєпухіна, вчитель ЗОШ № 64, м. Львів
Громадянське виховання у вищій школі
Валентина Потапова, асистент кафедри історії та права
Кримського гуманітарного університету, м Ялта
Громадянське виховання у системі допрофільної підготовки і
профільного навчання
Святослав Ратушняк, директор НВК №10, м. Хмельницький
Можливості науково-дослідницької роботи у процесі формування
громадянських компетентностей
Елла Ситник, вчитель СЗШ №250, м. Київ

ВІЗИТ ДЕЛЕГАЦІЇ МАРОККО ДО
УКРАЇНИ

28 березня - 1 квітня 2009 р.

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

• Засідання правління асоціації
«Нова Доба»
Хід реалізації та визначення
напрямків діяльності асоціації
Впродовж року

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

• Підготовка нового дизайну та
редакції веб-сторінки Асоціації
«Нова Доба»
www.novadoba.org.ua
Впродовж року

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
ЗА 2009 РІК
ДОХОДИ 2009
Залишок з 2008
Посольство США в Україні
Рада Європи
Посольство Нідерландів
Пасивні доходи
ВСЬОГО:
ВИТРАТИ 2009
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
186.3
77,0
185,6
86,4
0,4
535,7
Сума, тис. грн
42,2

26,5
5,6
25,5
12,3
78,4
3,8
136,6
2,8
20,5
13,1

367,3
168,4

