Програма освітнього партнерства з
навчальними закладами,
розташованими в населених
пунктах на лінії зіткнення у східних
областях України
ПОЛОЖЕННЯ
про Програму освітнього партнерства з навчальними закладами,
розташованими в населених пунктах на лінії зіткнення у східних областях України
1. Загальна інформація
Актуальною потребою в сучасних умовах є консолідація та міжрегіональна інтеграція
українського суспільства на різних рівнях. Особливої уваги потребує встановлення
партнерських зв’язків і розвиток різносторонньої співпраці навчальних закладів, культурних
установ, громадських організацій з різних регіонів зі шкільними колективами Сходу України.
У 2016-2018 рр. Всеукраїнською асоціацією викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова
Доба» за сприяння Міністерства освіти і науки України та підтримки Європейського Союзу
реалізується проект «Інтеграція через діалог», що надає освітню, психологічну та інтеграційну
допомогу дітям, які постраждали від збройного конфлікту на Сході України та анексії Криму.
У рамках проекту оголошується Програма освітнього партнерства шкіл та інших культурноосвітніх установ із різних регіонів з навчальними закладами, розташованих у населених
пунктах на лінії зіткнення (далі в тексті – Програма партнерства). Вона передбачає
організацію на базі загальноосвітніх навчальних закладів Сходу України Центрів освітнього
партнерства, які співпрацюватимуть зі школами, бібліотеками, ВНЗ, бізнес-структурами,
адміністративними структурами, громадськими організаціями, місцевими громадами, ЗМІ з
різних регіонів України та зарубіжжя.
2. Мета і завдання Програми партнерства
Мета – сприяти інтеграції українського суспільства шляхом налагодження співпраці та
встановлення партнерських зв’язків між загальноосвітніми навчальними закладами з лінії
зіткнення та освітніми, культурними установами, суспільними інституціями з інших областей
України.
Основні завдання:
 встановлення професійної мережі освітніх, культурних закладів та суспільних інституцій з
усіх регіонів України;
 організація для учнівської молоді різноманітних заходів, що сприяють міжрегіональному
культурному обміну;
 участь Центрів освітнього партнерства та їхніх партнерів у роботі над спільними освітніми
проектами, шкільними обмінами тощо;
 залучення школярів до суспільної участі, спільного вирішення актуальних проблем на
локальному та національному рівнях.
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3. Тематичні напрями роботи







демократизація шкільного життя;
інтеграційні проекти з громадянської освіти;
соціологічні дослідження;
дослідження місцевої історії;
організація діяльності Євроклубів;
патріотичне виховання.

4. Форми діяльності








організація скайп-конференцій;
здійснення молодіжних експедицій;
участь учнів у Молодіжних Академіях;
залучення школярів та педагогів до онлайн-проектів;
створення молодіжних ЗМІ для місцевих громад;
організація міжшкільних обмінів, «потягів дружби»;
художня самодіяльність та ін.

5. Можливості програми
Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів:
 участь у різноманітних проектах з громадянської освіти;
 набуття досвіду дослідження актуальних соціальних проблем та пошуку їхнього вирішення
як на локальному, так і на національному рівнях;
 подорожі до різних регіонів України у рамках міжшкільних обмінів, «потягів дружби»;
 знайомство з новими людьми та участь у цікавих заходах, майстер-класах, Молодіжних
Академіях проекту;
 спілкування з однолітками з різних регіонів України.
Для освітян і різноманітних суспільних інституцій:






розширення професійних контактів;
досвід розробки та реалізації освітніх проектів на міжрегіональному рівні;
дослідження та пошук шляхів вирішення проблем школи чи місцевої громади;
демократизація шкільного середовища.
громадянська місія консолідації українського суспільства.
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6. Етапи реалізації Програми партнерства
1. Березень – травень 2017. Інформаційна кампанія. Залучення освітніх закладів та
суспільних інституцій з різних областей України до участі в Програмі партнерства.
2. Травень – червень 2017. Встановлення контактів зі школами на лінії збройного зіткнення, у
рамках мережі Центрів освітнього партнерства.
3. Серпень – вересень 2017. Установчі зустрічі учасників Програми партнерства.
4. Вересень – грудень 2017. Реалізація спільних проектів.
5. Січень – лютий 2018. Форум-презентація досвіду співпраці у рамках Програми
партнерства.
7. Як взяти участь у Програмі партнерства
А. Для загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих у населених пунктах на лінії
збройного зіткнення:
 Лист від імені дирекції навчального закладу про бажання приєднатися до Програми
освітнього партнерства, а також заповнений «Паспорт школи» надіслати на електронну
адресу kendzor@novadoba.org.ua.
Б. Для освітніх, культурних установ, суспільних інституціяй з інших областей України:
 на сайті проекту «Інтеграція через діалог» (http://dialogos.org.ua) обрати навчальний
заклад з числа Центрів освітнього партнерства;
 запропонувати співпрацю Координаторові Центру;
 отримати позитивну відповідь;
 долучитися до ведення спільних проектів.

Програма освітнього партнерства здійснюється у рамках проекту «Інтеграція через діалог. Програма
освітньої, психологічної та інтеграційної допомоги дітям, які постраждали від збройного конфлікту на
Сході України та анексії Криму», котрий реалізується у 2016-2018 рр. Всеукраїнською асоціацією
викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба» у партнерстві з ГО Учбово-методичний
науково-інформаційний центр за cприяння Міністерства освіти і науки України (Лист № 2|2 – 13-82-16
від 16.01. 2016) та підтримки Європейського Союзу.
Впродовж 2016 р. було відкрито понад 30 Локальних Центрів громадянської освіти, котрі проводили
різноманітні освітні, психологічні та інтеграційні заходи для дітей з числа ВПО з метою сприяння їхній
адаптації до нових соціокультурних умов та інтеграції у місцеві спільноти. У 2017 р. було оновлено
формат діяльності проекту «Інтеграція через діалог», зокрема, акцент змістився на дітей, які
проживають на лінії збройного зіткнення, а також тих дітей, що залишилися на непідконтрольних
українському уряду територіях.

