Вчися, розвивай свої таланти,
здібності, навики протягом
усього життя, щоб бути
корисним членом
суспільства…»

«

Богдан Гаврилишин

Партнерський проект
«Кооператори нової України»
Партнери у реалізації проекту:

За сприяння Київського кооперативного інституту бізнесу та права,
Хмельницького обласного інституту післядипломної освіти та
Департаменту освіти та науки Хмельницької ОДА

Актуальність проекту
Відповідно до загальностатистичних даних:

87%

молоді залишає своє село, віддаючи перевагу місту, у
зв’язку з нерозумінням можливостей розвиватися у
своєму населеному пункті;

82%

випускників шкіл не можуть визначитися з майбутньою
професією;

66%

молоді не розуміє, як розвивати свою кар’єру в Україні,
віддаючи перевагу навчанню за кордоном.

Мета проекту:
виховання активної, здорової, самодостатньої, компетентної
особистості шляхом впровадження системи кооперативної та
органічної просвіти у навчальних закладах України

Етапи реалізації
січень-червень/2016

1

Проведення більше 150 тренінгів, семінарів, кооперативних вечорів, відкритих
зустрічей

2

Проведення 23 практичних занять щодо закладки органічних фруктових та
плодових садів, кооперативних дослідних ділянок

Результати:
До тестування пілотних занять залучено 58 закладів у сільській місцевості.
Понад 1500 учнів Хмельниччини вмотивовані та зацікавлені в кооперативному русі.
Сформовано науково-експертну групу педагогів у складі 25 чоловік, які долучилися
до розробки базового курсу з кооперативної просвіти.
Підписано меморандуми про співпрацю з Київським кооперативним інститутом
бізнесу та права, Хмельницьким обласним інститутом післядипломної педагогічної
освіти та Департаментом освіти та науки Хмельницької ОДА

Етапи реалізації
липень – грудень/2016

1

Розробка та затвердження навчально-методичного комплекту з кооперативної та
органічної просвіти «Дороговказ до успіху» для учнів 3-4 та 5-7 класів

2

Отримання схвалення та рекомендацій МОН до друку рукопису.

Результати:
Складено програму курсу за вибором «Дороговказ до успіху» для учнів 3-4 та 5-7
класів, розроблено навчальний посібник, робочий зошит та методичні поради, в яких
висвітлено питання особистісного розвитку молоді, формування життєвих та освітніх
компетенцій, зокрема у галузі сільського господарства, навичок управління та
планування своєї діяльністю, формування стійких професійних інтересів
Отримано рецензії провідних педагогів, професорів та експертів щодо підтримки
впровадження курсу в навчальний процес
На разі матеріали подаються на затвердження до Інституту модернізації змісту освіти з
метою отримання грифу МОН

Курс з кооперативної просвіти
Мета курсу полягає у формуванні в молоді ключових компетенцій з основ розвитку
сільського господарства, органічного землеробства та кооперації, що сприятимуть
успішній самореалізації особистості у динамічному соціальному середовищі для
подальшого вибору майбутньої професії, зокрема аграрної.

Ключові завдання :
ознайомити учнів з кооперативним рухом в Україні;
обґрунтувати переваги діяльності кооперативів;
висвітлити актуальність розвитку органічного землеробства;
розвивати особисту відповідальність за збереження природних ресурсів;
сформувати навички збереження здоров’я шляхом ведення здорового способу життя.

Стратегічні плани
2017 рік

1

Видрукувати та поширити навчально-методичні комплекти з курсу кооперативної
та органічної просвіти «Дороговказ до успіху»

2

Розробити базу практичних занять для учнів з метою впровадження набутих знань
на практиці

3

Розробити та впровадити курс з кооперативної просвіти в навчальну програму
для учнів 8-9 та 10-11 класів

4

Розробити та впровадити курс з органічного землеробства в навчальну програму
для учнів 10-11 класів

5

Створення кооперативних класів як інноваційної форми навчання в системі
освіти України, які сприятимуть засвоєнню набутих знань на якісно новому рівні

6

Охопити територію трьох областей України у викладанні даних курсів

Стратегічні плани
2018 рік

1

Охопити всю територію України у викладанні курсів

2

На базі здобутого досвіду внести корективи у навчальні програми з
кооперативної просвіти та органічного землеробства, зокрема розширити та
поглибити економічними, юридично-правовими, господарськими аспектами

3

Створити базові шкільні кооперативи, які дозволять реалізовувати на практиці
здобуті знання та навички командної роботи

4

5

Започаткувати систему міжнародних обмінів між юними кооператорами
України та інших країн
Провести міжнародні науково-практичні конференції з питань обговорення
досвіду викладання курсів з кооперативної просвіти та органічного землеробства
у навчальних закладах

Фотофакти

Кооперативні
тренінги

Закладка
кооперативних
садів

Запрошуємо до співпраці
www.mitsna-gromada.org.ua

