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Iнститути пiслядипломноТ
педагогiчноi освiти

Про реалiзацiю проекту <<Вчимося Fити
разом) у дошкlльних 1 заг€шьноосвlтнlх
ilавчальних закJIадах у 2016 роцi

ВiдповiДно дО нак€вУ MiHicTepcTBa освiти i науки вiд 11.01.201б Nч 5 <Про

затвердженЕя плану заходiв з реалiзацii спiльного проекту <<вчимося жити

рu}зом>' що реалiзуеться з Громадською органiзацiею <,Щитячий фонд <<Здоров'я

через ocBiry>> у партнерствi з европейсъким Союзом i Представництвом

дитячогО фондУ ооН (юнIсЕФ), У рамкаХ iнiцiатиВи европейського Союзу

к,ЩiтИ миру) У ,Щнiпропетровськiй, ,Щонецькiй, Запорiзькiй, Луганськiй,

Харкiвськiй областях у 20tб роцi впроваджуетъся проект <<ВчимосЯ житИ

р€вом) (компонента <<OcBiTa на засадах життевих навичою>).

основною метою проекту е сприянЕя адаптацiI тимчасово перемiщених

дiтей та пiдлiткiв У приймаючих громадах довкола зони конфлiкту на сходi

украiъи через розвиток життевих навичок та надання психологiчноi та

соцiальноi пiдтримки дiтям та пiдлiткам, якi постражд€rли внаслiдок конфлiкry

в YKpaiHi.

У рамках проекту педагогiчнi працiвники за допомогою iнновацiйних

методик створюватимуть сприятливу психологiчну атмосферу та

розвиваТимутЬ у вихованцiв i ylHiB життевi навички' якi пiдвИшцдотЬ У дiтей

стiйкiсть у скJIадних життевих обставинах, сприяють ik адаптацii у нових

навчztльних закJIадах.



У листi MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 09.03.2016 Ns 212-|4-41l,|6

затверджено перелiк базових дошкiльних та загаlrьноосвiтнiх навчальних

закладiв, якi братиrчгуть )лIасть в означеному проектi.

Впровадження проекту у дошкiльних навчаJIьних закJIадах розпочнеться у
листопадizОlб року (детальну iнформацiю буде надано у жовтнi 201-6 року).

У загЕшьноосвiтнiх навчаJIьних закJIадD( впровадженЕя пРОеКТУ

здiйснюватиметься у межах iнтегрованого uредмета <<Основи здоров'я> у 1-4

кJIасах (усього 26 годин), у 5-9 кJIасах (усього 34 годин) та пiд час виховних

годин у 10 (1 1) класах (усього 4 виховнi години).

Найбiлъш ефективною формою проведеннrI ypoKiB осIIов здоров'я, у тому

числi i в межах проекту, е тренiнг. Проведення тренiнгiв мае здiйснюватися

вiдповiдно до рекомендованих орiентовних планiв ypokiB i навчально-

методичних матерiалiв, якi отримае кожний пiдготовлений вчитель.

Керiвники IIавчальних закJIадiв, визначених у листi MiHicTepcTBa освiти i

науки УкраiЪи вiд 09.03.2016 Ns 2l2-L4,4|1_1б, створюють умови для

впровадження проекту у своему навчапъному закJIадiв вiдповiдно до кiлькостi

обов'язкових ypoкi" у 1-х - 10 (11)-х KJIaciB:

Клас 1 2 n
J 4 5 6 7 8 9 10 (1 1)

кiлькiсть
годин за

ГIроектом

7 v 8 4 8 10 6 4 6 4

звертаемо уваry керiвникiв базових навчальних закпадiв на те, що

викладати основи здоров'я у цих школах повинен пiдготовлений педагог,

який пройшов навчання на трIlденних семiнарах-тренiнгах з методики

викладання курсу <<вчимося жити разом>) на засадах розвитку житт€вих

павичок i мае вЦповИний сертифiкат.

оскiльки реалiзшдiя проекту завершуеться у груднi 20tб року, пiд час

календаРногО плануваннЯ вчителяМ предмета <<основи здоров'л> необхiдно

теми' якi увiйШши дО курсУ <<ВчимоСя житИ рЕвом>, спланувати на I пiврiч,lя

20Lб року. Ще ж стосуеться i 9 класу, у якому, вiдповiдно до Типових

навччlльних планiв для загulльноосвiтнiх навчaUIьних закJIадiв, передбачено на

викJIадання предмета <<основи здоров'п> 0,5 години на тиждень.

звертаемо уваry керiвникiв базових закладiв на те, що кпасним керiвникам

10 та 11 класiв необхiдно внести до плапiв виховноi роботи на I семестр

20tбt2017 навчального року тематику виховних годин, передбачених

проектоМ. У разi, колИ пiдготовЛенi педаГоги У 20L6-201r7 навчатtьному роцi не
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е кJIасними керiвниками 10 та 11 класiв, то вони повиннi провести виховнi
годици у цих кпасах спiльно з кпасними керiвниками.

.Щля забезпеченнrI зворотного зв'язку пiсля проведення Bcix урокiв-тренiнгiв
(виховних годин) педагог мае надiслати короткий звiт (додаток 1) у
сканованому вигJIядi на e-mail регiонального координатора за ланкою освiти

(дошкiльна, початкова, середня та старша).

З метою висвiтлення ходу реалiзацiT проекту на сайтах базових навч€lJIьних

закладiв до 15 вересня zаrc року необхiдно створити cTopiнKy щоДо ЙОгО

реа;liзацii i надiслати посиланIUI на цю cTopiHKy на e-mail загаJIьного

координатора в областi. На цiй веб-сторiнцi треба розмiстити банери ресурсних
порталiв проекту (wvyw.autи.org.ua, www.helte.org.ua, www.wordshelp.com.ua) та

систематично iнфорNIувати про хiд реалiзацii проекry у навч€rлъному закладi

(фотозвiТи, вiдео, вiдryкИ уrасникiв тощо пiсля проведення ypoKiB, заходiв,

виховних годин).

Звертаемо Вашу увац, що за проектом до початку навч€tльного роКУ

закJIади освiти )часники проекту, отримають вiдповiдну лiтературу та

матерiали для роботи в електронному виглядi. У випадку, якщо через певнi

обставини лiтературу не буде отримано вчасно, необхiднi навчально-методичнi

матерiали можна скачати з сайту портаIIу превентивноi освiти

(www.autta.org.ua).

Оцiнювання ефективностi реалiзацii проекry буд" здiйснюваТИСЯ За

допомогою on-line опитування учнiв та педагогiв-тренерiв у BepecHi та ГРУДНi

(iнструкцiю з on-line опитування буле надана додатково на електронну адресу

кожного навч€tльного закладу).

Просимо керiвникiв навчutльних закладiв забезпечити можливiСтЬ

своечасного проходження on-line опитуванIuI уIнями та педагогами тренеРаМИ

в кабiнета:< iнформатики на уроцi iнформатики або основ здоров'я у BepecHi та

груднi, а також сприяти створенню вiдповiдних умов для проведеннrI
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тренiнгових занять та забезпечити робоry тренiнгових кабiнетiв.

ектор департаменту



Щодаток

Звiт про впровад2кеЕня проекту <<Вчимося л(ити разом>>
в ocBiTнboмy закпадi (MicTa, району)

Головнi досягнення проекту

J\b Класи кiлькiсть
учнiв, що
пройшли
навчаннrt за
про|рамою
проекту

,.Щата
початку
проведення
ypoкiB по
проекту

Щата
закiнчення
проведення

a

урокlв по
проекту

Примiтки

1

2
a
_)

IЩо не вдалося зробитиу проектi i чому

Вiдryки, побажання, пропозицiI:

ПIБ вчителя

ПIБ керiвника закладу
(м.п.)
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