Школи ЮНЕСКО Києва
Крила потрібні тим, хто літає…
ПАШ ЮНЕСКО – це високоефективна і єдина в своєму вигляді мережа
закладів, діяльність яких спрямована на посилення гуманістичних, етичних,
культурних і міжнародних аспектів освіти.
У світі асоційовані школи ЮНЕСКО – це заклади, які, сприйнявши ідеї
миру, демократії, прав людини та толерантності, мають можливості, досвід та
бажання пропагувати їх серед інших; це заклади, які мають що сказати світу,
мають власне бачення і власні реальні дії на шляху до вирішення глобальних
проблем людства. І цими власними ініціативами асоційовані школи ЮНЕСКО
обмінюються, працюючи у спільних міжнародних проектах, формуючи імідж
країни, яку вони представляють.
Сьогодні в місті Києві 36 загальноосвітніх навчальних закладів є
асоційованими школами ЮНЕСКО. Це кращі школи столиці, які відрізняються:
 високою якістю освіти
 інноваційною діяльністю
 гармонізацією відносин між вчителем і учнем
 демократичністю та розвитком самоврядування
 високим авторитетом
 позитивним гуманістичним іміджем.
Школи ЮНЕСКО є брендом столичної освіти!
Це школи, які виховують у молоді усвідомлене
почуття причетності і відповідальності за наш
спільний дім – Землю, за всіх нас – Людство,
формуючи таким чином людину зі стійкою
громадянською позицією – Людину Світу.
Голова Київської міської
державної адміністрації
«Крила потрібні лиш тим, хто літає…».
Переконана,
що
педагогічні
колективи
асоційованих шкіл ЮНЕСКО мають крила для
здійснення своїх задумів і мрій та прагнуть дати
їх кожній дитині для успішного самовизначення
та ствердження в житті!
Директор Департаменту
освіти і науки, молоді та спорту

Хіба не крилами є гасла, під якими працюють асоційовані школи
ЮНЕСКО міста Києва:
 «У головному – єдність, у виборі – свобода, в усьому – любов»;
 «У кожній людині є сонце, треба тільки дати йому світитися;
 «Ми за культ Знань, проте він не може замінити культу Совісті»;
 «Май мужність користуватися власним розумом»;
 «Через освіту – до взаєморозуміння та духовного розвитку»;
 «Крізь терни – до зірок»;
 «Знання - без меж, навчання - без обмежень»;
 «Хто не йде вперед – Втрачає!»;
 «Учітеся, читайте і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь»;
 та багато інших.
Перші асоційовані школи ЮНЕСКО в місті Києва з’явилися в 60-х роках
ХХ ст. У 1967 році спеціалізована школа № 82 імені Т.Г. Шевченка стала
першою школою ЮНЕСКО у Києві, у 1984 році до неї приєдналася гімназія №
109 імені Т.Г. Шевченка, а в 1986 році - гімназія № 39. Проходили десятиріччя.
Проект асоційованих шкіл ЮНЕСКО ставав все цікавішим для столичних шкіл.
Так у 2012 році за результатами проведеної роботи та активності у
проектах до нього долучилися ще 9 загальноосвітніх навчальних закладів міста
Києва: гімназія «Оболонь», СЗШ № 8, Міжнародна Французька школа,
Печерська гімназія № 75, Міжнародна школа «Меридіан», Суспільногуманітарна гімназія № 176, гімназія «Діалог», СШ № 85 та СШ № 165.
За 45 років участі столичних шкіл у ПАШ ЮНЕСКО було зроблено
чимало: участь у десятках міжнародних конференціях, проектах, заходах;
започаткування власних українознавчих акцій, проведення Шевченківських днів
та Днів української культури в інших країнах, закладання пам’ятника дочці
Ярослава Мудрого Анні Ярославні, королеві Франції у м. Санлісі та багато
іншого.
Про освітянські добрі справи знає весь світ. Сьогодні Київ має стати
серцем освіченої України. Саме з цією метою Департамент освіти і науки,
молоді і спорту ініціював регіональні освітні проекти:
 «Чисте довкілля»,
 «Економія енергії та ресурсів»,
 «Чиста вода – здорове майбутнє (в рамках Року водної
співпраці)»,
 «Сільська школа – наш друг і партнер»,
 «Доброчинність як стиль життя».
«Маленькими крапельками ми збираємось в чисте
джерело і всі разом будуємо майбутнє нашої держави».
Девіз СЗШ № 8
Оболонського району м. Києва

Колективи асоційованих шкіл ЮНЕСКО брали участь у Другому
Київському конкурсі інноваційних проектів «СтратегіЯ», який проводився за

підтримки Київської міської державної адміністрації та Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту в номінаціях:
 «Зелене місто» - проекти зі створення шкільних та муніципальних парків
та алей, екологічних зон; проекти з підвищення ефективності
використання енергоносіїв, альтернативних джерел енергії, екологічної
відповідальності.
 «Електронне місто» - проекти в галузі інформаційно-комп’ютерних
технологій, інформаційної культури та безпеки, програмного
забезпечення мобільних пристроїв тощо.
 «Гостинне місто» - проекти зі створення унікальної культурної
атмосфери столиці, з розвитку туристичної індустрії, із збереження та
благоустрою Києва, формування іміджу європейського міста.
Школи ЮНЕСКО активно співпрацюють з Університетом економіки та
права «Крок», який має великий досвід роботи у проектах ЮНЕСКО і надає
можливість використовувати власну проектну площадку університету для
навчання керівників та вчителів київських шкіл алгоритму роботи у проектах
ЮНЕСКО.
Університет пропонує школам ЮНЕСКО і тим, що мають бажання
приєднатися, взяти участь у діючих проектах, ознайомитися з методикою їх
проведення та провести аналогічні заходи в районі, школі, класі:
 Профорієнтаційний фестиваль;
 Етнографічний фестиваль;
 Екологічний фестиваль;
 Фестиваль «Діалог культур».
За ініціативи Департаменту освіти і науки, молоді та спорту для
координації діяльності шкіл ЮНЕСКО в місті Києві під час проведення І
Міської науково-практичної конференції асоційованих шкіл ЮНЕСКО
«Навчання для майбутнього: вчитися жити в інформаційному суспільстві» було
створено Київський координаційний центр асоційованих шкіл ЮНЕСКО міста
Києва, до складу якого ввійшли фахівці, вчителі та директори загальноосвітніх
навчальних закладів, які мають досвід роботи в Проекті асоційованих шкіл
ЮНЕСКО. Кандидатури
членів
Київського
координаційного
центру
попередньо обговорювалися на всіх рівнях - це активні, знаючі та творчі
особистості, які мають досвід і допомагають іншим працювати в ПАШ
ЮНЕСКО.
Нині Київський координаційний центр ПАШ ЮНЕСКО сприяє
підвищенню рейтингу асоційованих шкіл ЮНЕСКО міста Києва на
міжнародній арені, поширює кращий досвід їх роботи серед педагогічної
громадськості столиці.
У 2013 році у Києві проведено І Міську науково-практичну конференцію
асоційованих шкіл ЮНЕСКО «Навчання для майбутнього: вчитися жити в
інформаційному суспільстві».
У 2014 році проведено ІІ Міську науково-практичну конференцію
асоційованих шкіл ЮНЕСКО, приурочену до 200-річчя від дня народження
Тараса Шевченка «Шевченко генієм піднявся над світами».
Проведення конференцій об’єднує школи ЮНЕСКО в чисте джерело, яке
надає їм міцні крила та нові можливості для творчості і натхнення.

