Заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за
рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті
Чернігові на 2018 рік та список мешканців міста Чернігова, які
підтримують цю пропозицію (проект)
Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган )
Примітка: пункти, зазначені „ *” є обов ’я зковими для заповнення!
1.* Назва проекту (не більше 15 слів):
Освітня програма з вальдорфської педагогіки для студентів, педагогів та батьків м.
Чернігів
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „ х ”, який вказує тип
проекту):
проект: □ малий

□

великий

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового
масиву/мікрорайону):
Проект буде реалізовано на території міста Чернігова
3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:
Приміщення навчальних закладів м. Чернігова (актові зали, аудиторії, школи,
університети)
4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Навчальна програма з вальдорфської педагогіки в форматі семінарів та тренінгів
протягом року з періодичністю 2 рази на місяць для студентів, педагогів і батьків.
5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на с у б ’єкт,
який може бути потенційним виконавцем проекту):
На протязі 2018 року провести навчальні семінари з вальдорфської педагогіки для
студентів, педагогів та батьків м. Чернігів з залученням досвідчених вальдорфських
педагогів м. Київ, м. Дніпропетровськ, м. Одеса та ін. Під час семінарів слухачі
матимуть змогу познайомитися з вальдорфською педагогікою, отримати уявлення про
її антропологічні засади, та вікові особливості розвитку дитини, дізнатись про
особистість вчителя та формування педагогічної майстерності на основі інноваційних
підходів вальдорфської педагогіки, а також набути практичних навичок з дисциплін,
що є основними у вальдорфській школі (живопис, ліплення, малювання форм,
рукоділля, музика, евритмія). Найкращим слухачам курсу буде надана можливість

пройти стажування у Вальдорфській школі «Софія» м. Київ та навчання на
Всеукраїнському Вальдорфському семінарі для педагогів. Проект дасть змогу
проінформувати батьків м. Чернігів про можливість та загальнодоступність
альтернативної освіти на державному рівні, формування батьківської громади.
Стратегічна мета освітньої програми для бажаючих - це поява місцевих Вальдорфських
педагогів, що у майбутньому дасть змогу запустити такий вид навчання для дітей міста
Чернігова.
Вальдорфська педагогіка існують вже майже 100 років, та розповсюджена по всьому
світі, понад 1000 шкіл, та іх кількість постійно зростає, що говорить, про успішність
цієї методики. Вальдорфська педагогіка акредитована в Україні. Програми
вальдорфських шкіл прописані та затверджені Міністерством освіти та науки України.
Після закінчення вальдорфської школи діти отримують атестат Державного зразка. В
Україні існують школи в м. Київ, м. Одеса, м. Кривий Ріг, м. Дніпропетровськ, де діти
навчаються з 1 по 11 клас, та вже є декілька поколінь випускників. Також існують в
різних містах вальдорфські ініціативи, де також відкриті експериментальні класи при
державних школах, та щороку ініціативи збільшуються та набирають нові паралелі
першокласників, попит є дуже високим.

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста
Чернігова у разі його реалізації:
(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин
роботи о б ’єкту, мож ливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і
які не зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)
Результати проекту будуть доступними всім бажаючим. Навчання є безкоштовним.
Студенти, педагоги, батьки. Приблизно 200 год. на протязі року у вихідні дні.
7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари
(основна мета реалізації проекту; проблема, якої воно стосується; запропоновані
рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його
реалізація вплине на подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які
зможуть користуватися результатами реалізації завдання)
Основна мета проекту - створити можливість альтернативної освіти для дітей міста на
базі державної школи. Наразі батьки м. Чернігів не мають освітньої альтернативи для
своїх дітей на державному рівні. Є коло батьків, які зацікавлені у відкритті
експериментальних класів з Вальдорфською методикою на базі державної школи.
Чернігівська Вальдорфська ініціатива існує вже 1,5 року. Коло батьків налічує понад 40
сімей та понад 100 різновікових дітей. Кількість батьків, бажаючих навчати дітей саме
за такою методикою постійно збільшується. Наша ініціатива власними зусиллями
періодично проводить збори та заняття для батьків та дітей, зацікавлених у
вальдорфському навчанні, а також тематичні свята, які є невід’ємною частиною
Вальдорфської методики навчання.
Існує потреба у кваліфікованих кадрах в цьому напрямку. Реалізація даного проекту
дасть можливість отримати нові знання та практичні навички педагогам, та майбутнім
педагогам м. Чернігова щодо альтернативної методики викладання - Вальдорфської

педагогіки. Набуті навички діючі педагоги матимуть змогу використовувати в своїй
педагогічній практиці, а батьки зможуть застосувати у вихованні дітей. Реалізація
даного завдання дасть можливість сформувати достойний штат педагогів для відкриття
Вальдорфських класів у м. Чернігів.

8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна
вартість)

Складові завдання
1 Оренда приміщення 20 заходів*2 дні*500 грн.
2 Гонорар лекторів 20 заходів*12 год.*200 грн.
3 Транспортні витрати 20 заходів*2 чол. *400 грн.
4 Проживання 20 діб*2 чол.
5 Організація кава-брейку
6 Навчальний семінар м. Київ (5 чол, 4 сесії)
Стажування (5 чол., по 3 тижні на рік (3 р. по 1
тижню), транспортні та командировочні 500 грн. на
7 тиждень)
8 Адміністрування проекту 2 чол.*2000 грн*10 міс.
9 Друкована продукція листівки 5000 шт.
10 Фото 9 фотозвітів (по 2 год.)
11 Відео (3 сюжети)
Матеріали:
1 Віск 2 кг
2 Глина
3 Фарби акварельні 4 кольори
4 Дошки для ліплення 50 шт.
5 Дошки для живопису 50 шт.
6 Брускові крейди 150*25
7 Пензлі 50 шт.
8 Папір для живопису 1000 шт.
9 Папір А3 2000 шт.
10 Ємності для фарб, води (для живопису)
12 Інший витратний матеріал
Всього:

Орієнтовна
вартість
(брутто) грн.
20000,00
48000,00
16000,00
8000,00
20000,00
25000,00

7500,00
40000,00
1000,00
4500,00
3000,00
300,00
300,00
9200,00
500,00
1000,00
3750,00
10550,00
4000,00
800,00
1300,00
1000,00

225700,00

9.* Список з підписами щонайменше 15 громадян України, які належать до
територіальної громади міста Чернігова, мають право голосу та підтримують цю
пропозицію (проект) (окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка
списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки
(необхідно додати оригінал списку у паперовій формі).
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10.* Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у
тому числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою
обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):
а)
висловлюю
свою
згоду
на
використання
моєї
електронної
fabrikaschastia@gmail.com для зазначених вище цілей
Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси .
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для
цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Чернігівської міської
ради), вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для
громадськості.
11. Інші додатки (якщо стосується):
а) фотограф ія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші, суттєві для заявника проекту, які саме?

Також якщо є фото, додавайте ці фото.
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