
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про діяльність «Школи миру» 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Діяльність «Школи миру» (далі – Школа) ініційована громадськістю під егідою 

Федерації всесвітнього миру і реалізовується Федерацією молоді за мир для освіти дітей та 

молоді на засадах культури миру. 

1.2. Організаційними партнерами Школи є : 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 85 

міста Києва; 

Київський міський центр «Родинний дім»; 

Всеукраїнське молодіжне об’єднання підтримки вітчизняного виробника 

«Альтернатива». 

1.3. У рамках робота Школи відбуватиметься навчання дітей, які, після проходження курсу 

та практичного втілення отриманих знань через реалізацію власних миротворчих ініціатив, 

стануть Юними Послами Миру. 

1.4. Юний Посол Миру – це звання, яким Федерація всесвітнього миру нагороджує 

школярів за визнання їхніх миротворних заслуг і доручає їм місію служити країні й людству 

заради загального блага.  

В основі ідеї Послів миру лежить філософія миру, яка направлена на розвиток 

особистості на засадах універсальних моральних цінностей. Кожен Юний Посол Миру 

прагне досягти життєвого ідеалу і стати повноцінною особистістю, зразковим членом 

місцевої, національної і світової спільноти і врешті – змінити світ на краще. 

 

2. Мета та завдання 

 

2.1. Місія «Школи миру»: виховання молоді України у відповідності з принципами 

культури миру; створення мережі шкіл миру; поширення культури миру та формування 

миротворного іміджу України; виховання характеру людини-миротворця формування 

внутрішніх якостей зрілої особистості, здатної взяти на себе відповідальність за побудову 

миру в сім’ї, країні та світі.  

2.2. Завдання Школи: 

 - утвердження національної ідентичності та національної ідеї; 

- культивація у молодому поколінні високих моральних стандартів та принципів; 

- виховання етичних норм суспільства та основних цінностей яким відповідає людина, 

що носить звання Посол миру, втілення цих цінностей в життя; 

- формування активної громадської позиції; 

- успадкування історичної мудрості пращурів; 

- повага до людського життя та життєвих цінностей; 
- формування здорового способу життя; 

- здобуття досвіду через практику волонтерства, благодійної діяльності, реалізацію 

власних проектів. 

 

3. Учасники Школи 

 

3.1. Участь у роботі «Школи миру» проводиться на добровільних засадах. 

До участі в роботі Школи запрошуються загальноосвітні навчальні заклади та їх учні 13-18 

років. 

3.2. Щоб стати учасником роботи Школи  необхідно: 

учню: 

зареєструватися на сайті http://peacemaker.net.ua; 

http://peacemaker.net.ua/


розмістити на сайт дані про свій заклад, про його миротворчу діяльність. 
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школі: 

заповнити заявку на участь (видається організаторами); 

надати звіти про проведений курс; 

надати характеристики кандидатів  на отримання звання «Юний Посол Миру». 

 

 

4. Шляхи реалізації роботи Школи 

 

4.1. Програма навчання включає: 

- курс практичних занять (12) розрахований на 3 місяці (1 заняття - раз на тиждень); 

- практичні тренінги, заняття по розробці та втіленню власних проектів учнями Школи миру; 

- індивідуальна робота зі школами та учнями. 

 

4.2. Програма реалізується у жовтні-грудні та лютому-квітні. 

 

4.3. Підсумки діяльності Школи  підводяться 21 вересня у Міжнародний День Миру. 

 

4.4.  Для отримання звання «Юний Посол Миру» учасникам Школи  необхідно: 

 - пройти курс занять; 

 - розробити та втілити власний проект; 

 - відповідати цінностям Юних миротворців. 

 

 

5. Заключні положення 

 

5.1. Нагородження званням « Юний посол миру» відбувається на Конгресі юних послів миру 

21 вересня у Міжнародний День миру. 

 

5.2. Передбачена подальша програма роботи з Юними Послами Миру для виховання 

молодіжних лідерів. 

 


