Додаток 1

КАРТКА ПРОЕКТУ
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»,
учнів приватного закладу «Навчально-виховний комплекс «Школа АІСТ»:
Центр розвитку дитини - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»

Назва проекту
Тип проекту

Мета проекту

Завдання проекту

«Дитячий «Ореп8расе» Міжнародної конференції
демократичних шкіл світу»
□ великий
• Формування громадської активності, ключових
життєвих, менеджерських компетенцій;
• розвиток лідерських якостей та уміння працювати в
команді, гнучкість та здатність адаптуватися;
• вдосконалення мовних, комунікативних вмінь;
• відкритість до різних культур, переконань і
світогляду інших людей;
• розвиток та підтримка вільної, креативної особистості
з урахуванням її потреб, інтересів, здібностей і
бажань.
1. Набуття компетенцій демократичних форм взаємодії
в процесі
співпраці учасників
Міжнародної
конференції
з
подальшим
впровадженням
позитивного досвіду в освітній процес закладу, міста,
регіону.
2. Творення мультикультурного простору. Практичне
ознайомлення іноземних учасників конференції з
українською культурною спадщиною, знайомство з
культурами інших країн і народів. Планування та
подальша реалізація спільних довгострокових
культурологічних проектів.
3. Створення умов для стимулювання соціальногромадської активності учасників конференції для
самореалізації в командній роботі.
4. Надання дітям можливостей:
• вчитись спілкуватись та обговорювати питання
щодо їхньої ролі в організації освітнього простору,
дозвілля, у вирішенні соціальних та екологічних
проблем;
• самоорганізовуватись, шукати однодумців;
• приймати власні рішення та брати відповідальність
за їх реалізацію.
5. Зробити дітей важливими (невід’ємними) часточками
«дихаючого», «пульсуючого» потоку подій.

6. Набуття
практичного
досвіду
волонтерської
діяльності.
7. Спрямування
діяльність (освітні процеси) на
практичність застосування знань, умінння оперувати
ними.

Стислий опис
проекту

Україна іде шляхом демократизації всіх сфер: медицини,
державного устрою, освіти. За останні 10 років виникло більше 200
проектів (шкіл, таборів, клубів тощо) у царині альтернативної освіти.
International Democratic Education Conference (IDEC) - подія, що
збирає разом прихильників демократичної освіти уже 26 років!
Щороку понад 350 учасників зістрічаються у іншій країні та на
іншому континенті. Всі спікери та учасники проживають разом
тиждень інтенсивного практичного драйву, спілкування, творчості.
IDEC - це реальна можливість близько познайомитись з
відомими діячами альтернативної освіти з усього світу. Серед спікерів
та учасників - директор легендарної англійської школи «Самерхіл»
(Henry Readhead), автори відомих книг "Мистецтво навчати" (Топу
Wagner), "Democratic Education: A Beginning o f a Story" (Yaacov Hecht
- Democratic Education), засновник AERO - Alternative Education
Resource Organization (Jerry Mintz), керівник вільної школи Tokyo
Shure та Університету Shure (Kageki Asakura) та багато інших.
IDEC - це альтернативні методи навчання, демократичні школи,
соціальні експерименти, варіанти навчання майбутнього і безліч
іншого, що розвиває в усіх учасниках освітнього процесу (дорослих і
дітях) креативність, самостійність та відповідальність за результати
спільної справи.
Цьогоріч честь приймати гостей з різних куточків планети
(понад 350 осіб!) випала Україні. У 2019 році НВК «Школа «АІСТ»
(Вінниця, Україна) проводить об'єднану конференцію демократичної
освіти: IDEC & EUDEC. Таке рішення було прийнято шляхом
офіційного голосування на конференції EUDEC (European Democratic
Education Conference) 2017 у Парижі. Рішення про проведення 1DEC у
Вінниці було прийнято раніше на IDEC 2017 (Хадера, Ізраїль).
Команда організаторів, яка складається із учителів, учнів, батьків та
випускників закладу докладає всіх зусиль, щоб провести гідну
конференцію.
Традиційно, всі учасники IDEC/EUDEC відіграють важливу
роль у наповненні програми, тому будь-які ініціативи та ідеї учасників
завжди заохочуються та радо приймаються.

Запропонований
нами
проект
«Дитячий
«OpenSpace» у рамках Міжнародної конференції
демократичних шкіл світу, 2019» - це реальний вагомий
внесок дитячої частини команди організаторів у велику
спільну справу. Ми вважаємо, що діти не гірше за
дорослих орієнтуються в тому, що їм цікаво, а що ні. А
саме у відкритому просторі коворкінгу, який ми
пропонуємо одноліткам, завдяки застосованим супутнім
технологіям
«OpenSpace» та
«OpenForum»,
ми
проведемо час радісно та корисно!
Дитяча
команда
готова
взяти
на
себе
відповідальність за:

і

•

зустріч
та
супровід
учасників
конференції,
консультативну та реальну фізичну допомогу в
облаштуванні локацій, побуті;
• організацію роботи дитячого медіацентру (швидке та
оперативне
висвітлення
життя
конференції,
комунікаціялз ЗМІ, випуск друкованої продукції за
матеріалами учасників тощо);
• щоденне проведення демократичних зборів як
основної
форми
колективного
управління,
прийняття рішень та контролю їх виконання;
• облаштування
локацій
для
роботи
творчих
майстерень (декоративно-прикладних, соціальнокомунікативних,
мистецьких
(театр,
музика,
хореографія). Проведення етнографічного свята
«Ярмарок майстрів», театрально-музичних заходів в
рамках програми «Діалог культур»;
• організацію спортивної програми (змагання, турніри,
конкурси, ігри);
• організацію туристичної програми спільно з
фаховими інструкторами та гідами (екскурсії, велотуризм, еко-туризм, пішохідний туризм, водний
туризм);
• проведення благодійних акцій (ярмарків, аукціонів
тощо).
«Ореп8расе» та «ОрепРогиш» - це можливість
вільно спілкуватися, пропонувати свої активності в
програму, проводити час на спортивному майданчику
або в творчих майстернях, які постійно і одночасно
працюватимуть у паралельних потоках на різних
локаціях, грати в настільні ігри, співати, танцювати,
плавати. Та головне, що діти традиційно привозять з
ГОЕС-конференцій, а ми знаємо це із власного досвіду, це дружба, яка не знає кордонів і об'єднує людей з усього
світу, людей, з якими листуються, до яких їздять у гості
і яких завжди раді зустріти у власній домівці.
Демократію неможливо пояснити, її треба прожити і відчути.
Тиждень серед людей, які визначилися зі своїм шляхом, які
поважають право дітей на аналогічне самовизначення - це точка
неповернення. Ваше життя не буде таким, як раніше. Для вас
обов'язково настане час чудових змін!

Очікувані
результати

1. Налагодження співпраці в команді організаторів для
планування та реалізації наступних проектів.
2. Аналіз та вивчення досвіду учасників освітніх
проектів різних країн світу для адаптації в
український освітній простір.
3. Налагодження партнерських стосунків з однолітками
з інших шкіл України та зарубіжжя для участі у

Ключові заходи
проекту

Період реалізації
проекту
Приблизна вартість
проекту, тис. грн.
Учасники реалізації
проекту

спільних освітніх, соціальних та екологічних
проектах.
4. Підвищення інтересу та мотивації до вивчення
іноземних мов. Визнання цінності культурного
різноманіття та гідного місця України у світовій
культурній спадщині.
5. Утвердження у власних силах та можливостях і
значенні внеску кожного у спільну справу.
6. Приємні спогади та враження про цікаво та корисно
проведене дозвілля.
1. Зустріч, знайомство та консультативний супровід
учасників конференції, щоденна комунікація та
співтворчість.
2. Забезпечення дитячої програми «OpenSpace» в
загальній структурі конференції, налаштування та
щоденна корекція її роботи.
3. Дитячий «OpenForum» - налаштування та щодення
корекція програми, що твориться безпосередньо під
час конференції.
4. Організація роботи дитячого медіацентру.
5. Щоденне проведення демократичних зборів як
основної форми колективного управління, прийняття
рішень та контролю їх виконання.
6. Організація
роботи
творчих
майстерень
(декоративно-прикладних,
соціальнокомунікативних,
мистецьких
(театр,
музика,
хореографія).
7. Організація спортивної програми (змагання, турніри,
конкурси, ігри).
8. Організація туристичної програми (екскурсії, велотуризм, еко-туризм, пішохідний туризм, водний
туризм).
9. Благодійні акції (ярмарок, аукціон тощо).
10.Проведення
етнографічного
свята
«Ярмарок
майстрів».
11.
Театрально-музичні заходи в рамках прогр
«Діалог культур».
12. Тематичні вечірки.
1 етап: 01.06 - 31.07 (підготовчий)
2 етап: 01.08 - 10.08 (проведення конференції)
3 етап: з 10.08 (аналіз, систематизація, впровадження)
99 727 (дев’яносто дев’ять тисяч сімсот двадцять сім) грн
Учні 1-11 класів НВК «Школа «АІСТ», випусники закладу
як фасилітатори (учасники попередніх конференцій),
українські та іноземні учасники віком 7-18 років

Коментарі
Наявність
презентації
Наявність фото
Наявність
відеоматеріалів

так
так
так

Автор (автори) проекту: Ошовська Марія Андріївна, учениця 10 класу,
Сіваєв Тарас В ’ячеславович, учень 10 класу,

Додаток 2

Кошторис проекту
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»
учнів приватного закладу «Навчально-виховний комплекс «Школа АІСТ»:
Центр розвитку дитини - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

Найменування
витрат

Одиниця
виміру

Кількість,
од.

Аудіо-підсилююча
техніка (аудіо
комплекс)
Аналоговий
мікшерний пульт
Бездротовий
мікрофон
Мікрофонні стійки
Ноутбук
Принтер ч/б
лазерний
Принтер
струменевий для
кольорового друку
Багатофункційний
пристрій для друку
Мультимедійний
проектор
Екран зі стійкою
Пристрій для
локального
мобільного зв'язку
Ламінуючий
пристрій
Цифровий пристрій
для накопичення та
зберігання
інформації
Фліпчарт

шт.

Всього,
грн

1

Вартість за
одиницю,
грн
21 783

шт.

1

2 044

2 044

шт.

1

7 129

7 129

шт.
шт.
шт.

2
2

1

633
8 499
7 699

1 266
16 998
7 699

шт.

1

3 925

3 925

шт.

1

7 745

7 745

шт.

1

9 799

9 799

шт.
комплект

2
2

1 339
599

2 678
1 198

шт.

1

1 310

1 310

шт.

1

1 522

1 522

шт.

4

1 209

4 836

21 783

І1

15.
16.
17.
18.
19.

М'яч футбольний
М'яч волейбольний
Мобільне м'яке
крісло-груша
Килимок
Витратні матеріали
для друку
ВСЬОГО:

шт.

2
2
5

192
218
1 185

384
436
5 925

шт.

10

155

1 550
1 500

ПІТ.
ПІТ.

99 727

Автор (автори) проекту: Ошовська Марія Андріївна, учениця 10 класу,
Сіваєв Тарас В ’ячеславович, учень 10 класу,

