Додаток 1

Інформація про співробітництво із зарубіжними закладами освіти
Заклад освіти

Зарубіжний заклад освіти Термін дії угоди про
(назва закладу освіти
співпрацю
укр. мовою)

Європа
Північна Європа
Литва
м. Вільнюс
Литва
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з Гімназія ім. О.С. Пушкіна
поглибленим вивченням англійської мови №
85 міста Києва Голосіївський район
Школа І-Ш ступенів № 78 Печерський Середня школа «Саулетяке»
м. Вільнюс.
район
Взаємний
інтерактивний обмін
інформацією щодо основних подій у
шкільному житті;
Обмін навчальними та методичними
посібниками.

2017 – 2023 рр.
2012 рік
термін необмежений

м. Клайпеда
Литва
СШ № 187 Солом’янський район

Міжнародний університет LCC
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Термін

-

обмін освітнім і професійним
досвідом та інформацією;
участь
в
освітніх
семінарах,
конференціях і тренінгах;
створення різних освітніх проектів;
організація зустрічей для громад
Партнерів один з одним.

угоди необмежений
Договір підписаний
01.10.2018 року

м. Каунас
Литва
Ліцей № 144 Солом’янський район

Каунаська університетська гімназія ім.
Йонаса Майроніса
робота над спільним проектом
«Громадянське
суспільство
починається з тебе», який отримав
грантову підтримку Ради обмінів
молоддю України та Литви;
учнівсько-учительські обміни:
візит литовських учнів і вчителів в
Україну (вересень 2019 року);
створення відеофільму про проект;
Інтернет–листування;
онлайн-спілкування;
скайп-конференції.

Без угоди

м. Йонава
Литва
Ліцей № 144 Солом’янський район

Гімназія м. Йонава
(Jonavos Senamiesčio gimnazija).
робота над спільним проектом
«Громадянське
суспільство
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Угода про партнерство у проекті
від 15.02.2019 року

-

-

починається з тебе», який отримав
грантову підтримку Ради обмінів
молоддю України та Литви;
учнівсько-учительські обміни:
візит литовських учнів і вчителів в
Україну (вересень 2019 року);
створення відеофільму про проект;
Інтернет–листування;
онлайн-спілкування;
скайп-конференції.

м. Кедайняй
Литва
Ліцей № 144 Солом’янський район

-

-

-

-

Кедайняй, Центр навчання дорослих
і молоді (Kėdainių suaugusiųjų ir
jaunimo mokymo centras);
робота над спільним проектом
«Громадянське
суспільство
починається з тебе», який отримав
грантову підтримку Ради обмінів
молоддю України та Литви;
учнівсько-учительські обміни:
візит литовських учнів і вчителів в
Україну (вересень 2019 року);
створення відеофільму про проект;
Інтернет–листування;
онлайн-спілкування;
скайп-конференції.

Латвія
м. Рига
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Угода про партнерство у проекті
від 15.02.2019 року

Латвія
Спеціалізована школа № 89 Печерський Ризька Українська середня школа.
Конкурс на кращу учнівську роботу
район
«Європейський стандарт» у рамках
виконання програми «Європа в
школі»;
Навчально-тематичні екскурсії на
канікулах;
Участь у Акціях солідарності.

2017 - 2020 рр.

м. Талсі
Латвія
НВК "Спеціалізована школа І ступеня - Держана гімназія.
гімназія" "Оболонь" Оболонський район

до 2022 року

Чеська Республіка
м. Табор
Чеська Республіка
Ліцей міжнародних
Печерський район

відносин

№

51 Вища школа торгівлі, послуг та ремесел
м. Табор.
Розроблена програма культурного
обміну делегаціями вчителів та
учнів.

З 2018 року

м. Прага
Чеська Республіка
Ліцей № 38 Шевченківський район
Гімназія НПУ імені М.П.
Шевченківський район

Гімназія Д.Сейферта, м. Прага.

Драгоманова Перша Словенська гімназія, м. Прага.
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Угода від 2008 року
(безстрокова)
Угода від 20.09.2013 року
(безстрокова)

м. Оломоуц
Чеська Республіка
ТОВ “Ліцей політики, економіки, права та Університет
іноземних мов” Шевченківський район
м. Оломоуц.

імені

Палацького,

Угода від 07.06.2017 року
(безстрокова)

м. Єднорожець
Чеська Республіка
Гімназія НПУ імені М.П.
Шевченківський район

Драгоманова Польська гімназія
Костюкі,
м. Єднорожець.

імені

св.Станіслава

Угода від 2014 року
(безстрокова)

Естонія
м. Нарва
Естонія
НВК № 30 «ЕКОНАД» Дніпровський район

Нарвська Ваналінаська державна
Школа, Естонія/
e-mail: sekretar@nvrk.edu.ee
Адреса:
20307 Kraavi 2
Narva Vanalinna Riigikool.

Довгострокова
вступила в дію
з лютого 2013року

м. Таллінн
Естонія
Ліцей інформаційних
Печерський район

технологій

№

79 Гімназія Хааберсті
м. Таллінн.
Робота над спільним Міжнародним
проектом
«Дигиміст
культур»,
участь в ХVІІ Міжнародному
фестивалі «Співдружність»;
Спільні заняття на базі Гімназії
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19.11.2016 року
безстрокова

Гімназія
НПУ
ім.
М.
Шевченківський район

Хааберсті з робототехніки та ЗДмоделювання.
Драгоманова Ласнамяеська гімназія, м. Таллін.

Угода від 2003 року
(безстрокова)

м. Тарту
Естонія
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 23 з м. Тарту
поглибленим вивченням англійської мови Тартуський Російський Ліцей
проведення
культурноДеснянський район
просвітницьких заходів;
присвячених історичним подіям і
сучасності України та Естонії;
відзначення міжнародних свят.

07.04.2013 -07.04.2018 рр.

м. Хаапсалу
Естонія
Школа І-ІІІ ступенів № 276 Деснянський Хаапсаулська Миколаївська школа,
м. Хаапсалу:
район
проведення
культурнопосвітницьких
міроприємств,
присвячених історичним подіям і
сучасності України і Естонії;
відзначення міжнародних свят;
Європейська демократія;
вшанування великого минулого і
знайомство з ним.

24.09.2013 року
термін необмежений

с. Кохіла
Естонія
Школа І-ІІІ ступенів № 249 Деснянський Kohila Mõisakool Tööstuse 17,
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2018 - 2022 рр.

район

Kohila,79801
Rapla maakond
листування;
методична допомога.

Данія
м. Нествед
Данія
Скандинавська гімназія Дарницький район

Нестведгімназія.

2016 - 2021 рр.

Фінляндія
м. Рейсярве
Фінляндія
Скандинавська гімназія Дарницький район

Міська школа.

2015 - 2021 рр.

Швеція
м. Кіруна
Швеція
Скандинавська гімназія Дарницький район

Бергасколе.

2017-2022 рр.

Центральна Європа
Німеччина
м. Гьопінген
Німеччина
Романо-германська
Подільський район

гімназія

№

123 Фрайхоф-гімназія.
Німеччина,
м. Гьопінген.
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Від 02.04.2019 року
безстроковий
(за згодою сторін)

м. Бад Зекінген
Німеччина
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з Шеффель-гімназія.
поглибленим вивченням іноземних мов №
220 міста Києва Голосіївський район

2014 – 2024 рр.

м. Франкенталь
Німеччина
Спеціальна школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 9 Школа-комплекс Августін-Віолет.
міста Києва Голосіївський район

04.10.2016 – 04.10.2021 рр.

м. Фройденштадт
Німеччина
СЗШ № 195 Дніпровський район

Вільна Вальдорфська школа
м. Фройденштадт
(Freie Waldorfschule Freudenstadt)
Friedrich-List-Straße 14,
72250 Freudenstadt.

Протягом року
Угода безстрокова

м. Нойвід (Нидербайбер)
Німеччина
СЗШ № 195 Дніпровський район

Рудольф Штайнер Школа Середнього
Рейну
(Rudolf Steiner Schule Mittelrhein)
Augustenthaler Str. 25,
56567 Neuwied.

Протягом року
Угода безстрокова

м. Берлін
Німеччина
СЗШ № 195 Дніпровський район

Вільна

Вальдорфська
8

школа

Берліну

Протягом року

Пренцла́уэр-Берг
(Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg)
Gürtelstr. 16,
10409 Berlin.

Угода безстрокова

м. Мюнхен
Німеччина
Спеціалізована школа № 80 Печерський Приватна
академія
Незалежності,
Німеччина,
район
м. Мюнхен.
Вебінар «Вибір професії своєї справи»» 25.04.2019 року.
Ліцей № 144 Солом’янський район
Гімназія ім. Святої Теодолінди
спільні
шкільні
проекти
з
англійської мови.
ЗЗСО № 53 Шевченківський район
Міська школа ім. Віллі Брандта,
м. Мюнхен.
Ліцей бізнесу Шевченківський район
Економічна школа ім. Р. Боша,
м. Мюнхен.

2017 - 2020 рр.

Без угоди
Угода від 2008 року
(безстрокова)
Угода від 2009 року
(безстрокова)

м. Оранієнбург
Німеччина
НВК № 30 «ЕКОНАД» Дніпровський район

Загальноосвітня державна школа-гімназія
«Імануіл» Німеччина,
м. Оранієнбург
Friedrichsthaler Chaussee 18
Адреса:
16515 Oranienburg
Tel.03301 206183
Schulleiterin: Frau Romano.
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Довгострокова
вступила в дію
з грудня 2014 року

НВК «Домінанта» Дніпровський район

Гімназія «Мозаік» Німеччина,
м. Оранієнбург.

10 років
(з 20.03.2011 р. по 20.03.2021 р.)

м. Лейпциг
Німеччина
СШ № 125 Дніпровський район

Гімназія ім. Гумбольдта
м. Лейпциг.
Німецько-українська міжкультурна школа в Rahn-Schulen-Gymnasium
м. Києві Подільський район
Німеччина,
м. Лейпциг.
СШ № 149 Солом’янський район
Гімназія Лессінг-Шкойдітц
м. Лейпциг
підтримка і розвиток міжнародних
контактів з навчальним закладом;
налагодження особистих контактів з
німецькими учнями, листування;
знайомство з культурою, звичаями,
традиціями, життям та побутом
Німеччини;
інтенсивний курс німецької мови
для українських учнів з метою
вдосконалення знань з німецької
мови;
спільні проекти.

15.04.2003 рік
строк дії не завершений
Постійно
2018 рік

м. Дюрен
Німеччина
НВК № 167 Дніпровський район

Бургау – гімназія,
вул. Карл-Арнольд, 5,
52349.
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з 2014/15 по 2019/20 рр.

м. Керпен
Німеччина
НВК № 167 Дніпровський район

Європейська гімназія
вул. Філіпа Шнайдера,
50171.

з 11.11.2010 рік
безстрокова

м. Бранденбург
Німеччина
Спеціалізована
школа
№
14
імені Гімназія Віллі Брандта
українського професора Грушевського Сергія
Федоровича Оболонський район

безстрокова

м. Піннеберг
Німеччина
Спеціалізована
школа
№
14
імені Школа імені Теодора Хойсса.
українського професора Грушевського Сергія
Федоровича Оболонський район

Безстрокова угода
співпраця з 2000 року

м. Дюссельдорф
Німеччина
СШ № 127 Дарницький район

Ліцей-гімназіум.

з 2011 року
безстроково

м. Дортмунд
Німеччина
СШ № 291 Дарницький район

Школа «Вітта».

СШ № 314 Дарницький район

Гімназія ім. Кете-Кольвиц.

м. Дрезден
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з 2008 року
безстроково
з 2018 року
безстроково

Німеччина
Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Schule fur geistigbehinderte
№ 16 Святошинський район
Початкова школа для дітей з відставанням
у розвитку.

Не укладена
спілкування через мережу
Інтернет.

м. Лоне
Німеччина
СШ № 314 Дарницький район

Лонська гімназія.

з 2017 року
безстроково

м. Лобенштайн
Німеччина
Спеціалізована
школа
Святошинський район

№

254 Гімназія «Крістіан Готлеб Рихард»,
м. Лобенштайн,
Німеччина

З 05 квітня 2011року

м. Десау
Німеччина
Гімназія № 315 Дарницький район

Гімназія Ліборіус.

СШ № 7 Солом’янський район

Гімназія «Філантропіум»
Обмін інформацією про системи
освіти України та Німеччини;
Обмін досвідом роботи з питань
впровадження
сучасних
педагогічних технологій;
Створення добірок матеріалів про
культурну, історичну спадщину та
сьогодення України і Німеччини.

м. Бонн
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з 2012 року
безстроково
Термін угоди необмежений
Угоду укладено
12.10.2011 року

Німеччина
ЗЗСО № 155 Шевченківський район

Гімназія ім. Фрідріха Еберта,
м. Бонн.

Щорічні домовленості відповідно
до готовності партнерів
до співпраці

м. Швебіш Гмюнд
Німеччина
Ліцей «Наукова зміна» Дарницький район

Гімназія для обдарованих дітей.

з 2011 року
безстроково

м. Шаумбург Штадтхаген
Німеччина
Спеціалізована школа № 197 імені Дмитра Школа ІГС м. Шаумбург Штадтхаген.
Луценка Святошинський район

з 2000року

м. Унтершляйсхайм
Німеччина
Спеціалізована школа № 40 з поглибленим Гімназія ім. Карла
вивченням німецької мови Святошинський Унтершляйсхайм.
район

Орфа

в

м.

03.01.2013 року –
03.01.2018 рік

Сіменса

в

м.

06.09.2004 року –
безстроково
пролонговано
з 14.09.2009 року

м. Гроссенгайн
Німеччина
Спеціалізована школа № 40 з поглибленим Гімназія ім.Вернера
вивченням німецької мови Святошинський Гроссенгайн.
район

м. Кляйнмахнов
Німеччина
Спеціалізована школа № 239 Оболонський Загальноосвітня
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школа

ім.

Максима

безстрокова

Горького.

район

м. Детмольд, земля Північний Рейн-Вестфалія
Німеччина
Спеціалізована школа № 211 Оболонський Август Герман Франкс Шуле.
район

безстрокова

м. Альтенхольц
Німеччина
Гімназія № 59 імені О. М. Бойченка міста Гімназія Альтенхольц.
Києва Голосіївський район

02.07.2001 року
безстрокова

м. Мюнстер
Німеччина
ЗЗСО № 53 Шевченківський район

Професійний коледж Гільдегарденшуле,
м. Мюнстер.

Угода від 01.03.2014 року
(безстрокова)

м. Френденберг
Німеччина
Гімназія
“Троєщина”
Деснянський район

ІІ-ІІІ

ступеня Загальноосвітня школа
м. Френденберг
Екологічне виховання;
Мовний обмін;
Ознайомлення з культурою країн;
Проведення віртуальних екскурсій.

Безстрокова

м. Франкфурті-на-Майні
Німеччина
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 264 з Гімназія у Франкфурті-на-Майні
поглибленим вивченням англійської мови Практика з німецької та англійської
мов;
Деснянський район
14

Без підписання угоди

-

Ознайомлення з професією вчителя
(28.01.2019 – 08.02.2019 рр.).

м. Франкфурті-на-Одері
Німеччина
СЗШ № 195 Дніпровський район

Вільна Вальдорфська школа Франкфуртуна-Одері
(Freie Waldorfschule Frankfurt (Oder)
Weinbergweg 30,
15236 Frankfurt (Oder).

Протягом року
19.03-23.03.2019 року

м. Бохум
Німеччина
Спеціалізована школа № 239 Оболонський Рурський університет.
район

безстрокова

м. Гревесмюлен
Німеччина
ЗЗСО № 25 Шевченківський район

Гімназія Танненберг,
м. Гревесмюлен.

Угода від 01.09.2012 року
(безстрокова)

Польща
м. Закопане
Польща
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ Загальноосвітня гімназія
ступенів «Гімназія № 34 «Либідь» ім. Віктора професора Йозефа Тішнера
Максименка» Подільський район
місто Закопане
Польща.

м. Гданськ
Польща
15

№

2

ім.

Безстроковий термін дії,
укладено договір у жовтні 2017
року

Гімназія № 109 Печерський район

ЗЗСО № 57 Шевченківський район

Гданська автономна школа м. Гданськ.
Зустріч з представниками школи у
м. Гданськ - червень 2019 року;
Спільні он-лайн проекти з вивчення
англійської мови.
Спортивна школа
Співпраця із закладом освіти на платформі
E-twinning.
Нейроанглійська (по різних стилях
навчання) країни.

2019 рік

Безстрокова

м. Сопот
Польща
Гімназія № 267 Дарницький район
Скандинавська гімназія Дарницький район
Скандинавська гімназія Дарницький район

Сопотська вища школа.
Сопотська вища школа.
Ліцей № 1 ім. М. Складовської-Кюрі.

довгостроковий
2013 - 2020 рр.
2014 - 2020 рр.

м. Вроцлав
Польща
СШ № 296 Дарницький район

Міжнародна Вища школа логістики та
транспорту.
Заклад загальної середньої освіти № 215 Навчальний заклад «100 років традицій»
м. Вроцлав.
Святошинський район

2017 – 2022 рр.
2010 рік
пролонговано

м. Ченстохов
Польща
Гімназія “Києво – Могилянський колегіум” Ліцей «SOWARD»
ІІ-ІІІ ступенів Деснянський район
м. Ченстохова
адаптація
рівня
випускників
української школи до європейських
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Безстрокова

освітніх стандартів та вимог.

м. В’єпш
Польща
Гімназія № 323 Дарницький район

Гімназія № 2 міжнародного партнерства з
білінгвальними класами.

з 2012 року
безстроково

м. Перемишль
Польща
СШ № 305 Дарницький район
Школа ім. Маркіяна Шашкевича.
Гімназія НПУ імені М.П. Драгоманова Комплекс загальноосвітніх шкіл № 2 імені
Маркіяна Шашкевича,
Шевченківський район
м. Перемишль.

2018-2019 рр.
Угода від 22.11.2013 року
(безстрокова)

м. Краків
Польща
Приватна лінгвістична гімназія Деснянський
район
Заклад загальної середньої освіти № 162
Святошинський район
Гімназія № 48 Шевченківський район

Педагогічний університете м. Кракова
Безстрокова
проведення Дня польської культури.
Ліцей.
Протокол про співробітництво
м. Краків
Економічний університет, м. Краків.
Угода від 16.11.2011 року
(безстрокова)

м. Пяски
Польща
Слов’янська гімназія Дарницький район

Школа ім. М. Коперніка.

з 2012 року
безстроково

м. Пулави
Польща
Слов’янська гімназія Дарницький район

Бурса «Погодне життя».
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з 2009 року

Слов’янська гімназія Дарницький район

Бурса «ПРОМІК».

Приватна лінгвістична гімназія Деснянський Бурса шкільна ім. Бачинського
м. Пулави Люблінського воеводства
район
телемости;
методична допомога;
обмін досвідом.
Школа І-ІІІ ступенів № 9 Оболонський Шкільна бурса.
район

безстроково
з 2012 року
безстроково
Безстрокова

2014 - 2020 рр.

м. Білосток
Польща
Слов’янська гімназія Дарницький район

Спортивна школа «Ягеллонія».

2014 - 2020 рр.

м. Вонгровець
Польща
Ліцей «Наукова зміна» Дарницький район

Об’єднання понадгімназійних шкіл № 2.

з 2015 року
безстроково

м. Єднорожець
Польща
Ліцей «Інтелект» Дарницький район

Гімназія ім. Станіслава Костки.

2013 - 2020 рр.

м. Добродзень
Польща
Спеціалізована школа № 76 імені Олеся Гімназія ім. Іоанна Павла II.
Гончара Святошинський район

м. Вєлюнь
Польща
18

20.05.2010 - 20.05.2015 рр.,
пролонгований

Ліцей «ЕКО» № 198 Святошинський район
Спеціалізована школи № 185 ім. Володимира
Вернадського Святошинський район
Спеціалізована школи № 185 ім. Володимира
Вернадського Святошинський район
Спеціалізована школи № 185 ім. Володимира
Вернадського Святошинський район
Заклад загальної середньої освіти № 215
Святошинський район

Ліцей імені Т. Костюшка
м. Вєлюнь.
Ліцей № 1 ім. Косцюшко
м. Велюнь.
Ліцей № 2 ім. Януша Корчака
м. Велюнь.
Комплекс шкіл № 2 ім. Яна Длугоша
м. Велюнь.
Ліцей імені Т. Костюшка
м. Вєлюнь.

2016 – 2022 рр.
З 24 жовтня 2011 року
З 24 жовтня 2011 року
З 24 жовтня 2011 року
2009 рік
пролонговано

м. Кробія
Польща
Технічний ліцей Шевченківський район

Комплекс шкіл м. Кробія.

Угода від 2013 року
(безстрокова)

м. Ос’яків
Польща
Київська гімназія № 154 Святошинський Публічна гімназія в Ос’якові.
район

Угода №7
від 10.10.2012 року

м. Кьольце
Польща
Гімназія «Академія» Святошинський район

Початкова та середня школа №19,
м. Кьольце.

Безстроковий

с. Юзефов над Віслою
Польща
Заклад загальної середньої освіти № 230 Середня школа в Юзефові над Віслою.
Святошинський район

м. Легіоново
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З 10.11.2015 року
Безстроковий.

Польща
Школа І-ІІІ ступенів № 255 Дарницький Середня загальноосвітня школа № 1 імені
Миколи Коперника
район
м. Легіоново.
Ліцей міжнародних відносин № 51 Шкільне об’єднання № 3
м. Легіоново Gimnazjum
Печерський район
nr 3 im.J. Kusocińskiego
w Legionowie Szkoła Podstawowa Nr 3ul.
W. Broniewskiego
7,05-120 Legionowo, Polskatel.
(22) 774-55-29
e-mail:gimnazjum_trojka@poczta.onet.pl
Польща,
05-120 Легионово
ул. В. Брониевского, 7
у рамках проекту асоційованих шкіл
ЮНЕСКО
учні
та
вчителі
відпочивали учні з м. Легіоново
(Польща);
в травні 2019 року учні ліцею
брали участь у роботі Міжнародного
форуму в Польщі, якій проводився
під егідою Польського комітету
ЮНЕСКО;
в листопаді 2019 року відвідали
Київ і взяли участь в презентації
книги
педпрацівників
ліцею
«Інновацийний поступ ліцею погляд крізь століття».
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2019-2020 н.р.
З 2013 – 2018 рр.

м. Торунь
Польща
Гімназія “Києво – Могилянський колегіум” Nicolaus Copernicus University in Tornu
ІІ-ІІІ ступенів Деснянський район
NCU
Державний Університет ім. Миколая
Коперника.
Гімназія № 117 Печерський район
І ліцей ім. Миколи Коперника
м.Торунь
Польща.
Участь у Міжнародній конференції
старшокласників Модель ООН-2019
на тему «Надія на молодь» у м.
Торунь Польща – вересень 2019
року.

24.01.2019 року
необмежений термін
2018 рік
безстрокова

м. Лодзь
Польща
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 23 з Загальноосвітній комплекс ліцей-гімназія
поглибленим вивченням англійської мови Лодзинського
Політехнічного
університету,
Деснянський район
Польща.
Міжнародні благодійні фестивалі
дитячої творчості.

2015-2020 рр.

м. Сулехов
Польща
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 189 з Гімназія № 2
поглибленим вивченням англійської мови м. Сулехов
листування;
Деснянський район
21

10.12.2004 рік
термін необмежений

-

методична допомога;
обмін
передовим
педагогічним
досвідом.

м. Скосов
Польща
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 189 з Ліцей м. Скосов
поглибленим вивченням англійської мови ознайомлення з країною, культурою,
традиціями;
Деснянський район
інтернет спілкування.

18.04.2005 рік
термін необмежений

м. Білий Бір
Польща
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 250 з Загальноосвітній ліцей ім. Т. Г. Шевченко
поглибленим
вивченням
математики м. Білий Бір
листування;
Деснянський район
методична допомога;
обмін досвідом та делегаціями.

11.02.2005 рік
термін необмежений

м. Осіек
Польща
Приватна лінгвістична гімназія Деснянський Школа ім. Яна Павла ІІ м. Осіек
обмін досвідом та делегаціями.
район

15.03.2006 рік
термін необмежений

м. Тихи Сілезького воеводства
Польща
Приватна лінгвістична гімназія Деснянський Економіко-медичний ліцей
м. Тихи Сілезького воеводства.
район
спільні творчі проекти.

Безстрокова

м. Кенсово Куявсько-Поморське воєводство Тухольського повіту
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Польща
Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ступеня Деснянський Шкільне об’єднання
м.
Кенсово
КуявськоПоморське
район
воєводство Тухольського повіту.
організація
соціально-виховних
просвітницьких заходів;
організація
масово-культурновідпочинкових заходів;
розвиток
інфокомунікативної
діяльності;
підвищення
громадськопатріотичної
та
соціальногромадської свідомості дітей та
молоді;
організація
та
проведення
благодійних акцій.

Довгострокова

м. Бєльсько-Бяла
Польща
Приватна лінгвістична гімназія Деснянський Інститут фінансів і права в Бєльсько-Бялей
проведення Дня польської культури.
район

Безстрокова

м. Нове Място
Польща
Ліцей № 144 Солом’янський район

Школа ім. Європейської інтеграції
м. Нове Място.
робота над спільним проектом «З
минулого
в
сучасність
або
Українсько-Польська кухня», який
отримав
грантову
підтримку
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Угода про партнерство у проекті
від 12.03.2018 рік

-

-

Польсько-української ради обміну
молоддю;
звітування за результатами проекту,
створення та випуск кулінарної
книги, написання спільних статей в
пресі;
онлайн-спілкування;
скайп-конференції;
участь у заходах, приурочених Дню
Незалежності
Польщі,
які
відбувалися в Києві.

м. Варшава
Польща
ЗНЗ ІІ-ІІІ ступенів «Фінансовий ліцей» Обєднання інтеграційних шкіл № 41
Подільського району м.Києва Подільський м. Варшава
вул. Бартнича, 2
район
Польща.
СШ № 187 Солом’янський район
Варшавська вища школа гуманітарних
наук ім. Болеслава Пруса.
Культурно-освітні проекти;
Профорієнтаційна робота з учнями
школи.
Ліцей «Престиж» Солом’янський район
Гімназія № 10 ім. В. Сікорського
м. Варшави
Участь на міжнародній платформі
eTwinning у проекті «Математика на
уроках польської мови»;
Участь на міжнародній платформі
eTwinning у проекті «Розкажи мені
свою історію» до Дня Незалежності
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2019-2020 рр.

Термін
угоди необмежений

01.02.2011
без обмеження строку дії
з 01.09.2018 року

Польщі;
Обмін делегаціями;
Обмін
науково-методичними
матеріалами;
Обмін досвідом з
технології
навчання;
Організація
спільних
олімпіад,
конференцій, наукових семінарів.
ТОВ “Ліцей політики, економіки, права та Загальноосвітній ліцей ім. Владислава IV,
іноземних мов” Шевченківський район
м. Варшава.

Угода від 17.04.2009 року
(безстрокова)

м. Жешув
Польща
СШ № 316 Дарницький район
Ліцей «Престиж» Солом’янський район

Університет права і адміністрації.
Зеспол Шкіл Електронічних
м. Жешува.
Обмін делегаціями;
Обмін
науково-методичними
матеріалами;
Обмін досвідом з
технології
навчання;
Організація
спільних
олімпіад,
конференцій, наукових семінарів.

2019 - 2020 рр.
З 23.10.2006 року
без обмеження строку дії

м. Познань
Польща
Гімназія № 48 Шевченківський район
ЗЗСО № 53 Шевченківський район

ХІІ ліцей ім. М. Складовської-Кюрі,
м. Познань.
Ліцей ім. Зембжуцьких,
м. Познань.
25

Угода від 23.03.2007 року
(безстрокова)
Угода від 14.03.2008 року
(безстрокова)

с. Вербковіце
Польща
Школа І-ІІІ ступенів № 238 Деснянський Гімназія ім. Польських нобелістів,
с. Вербковіце, воєводство Люблінське.
район
листування учнів, вчителів з метою
обміну
досвідом,
науковометодичною літературою;
заочний клуб старшокласників по
переписці,
обміну
фотовідеоматеріалами.

18.01.2007 рік
термін необмежений

м. Легниця
Польща
Гімназія НПУ імені М.П.
Шевченківський район

Драгоманова Комплекс загальноосвітніх шкіл № 4 ім.
Богдана Ігоря Антонича,
м. Легниця.

Угода від 22.11.2013 року
(безстрокова)

м. Сидельце
Польща
ЗЗСО № 57 Шевченківський район

Початкова школа № 6.
Співпраця із закладом освіти на платформі
E-twinning.
Різдво та програмування країни (1, 4
та 7 класи).

Безстрокова

Угорщина
м. Будапешт
Угорщина
СШ № 316 Дарницький район
Середня школа Тьорьокуграто.
Школа І-ІІІ ступенів № 168 Оболонський Угорська Гімназія.
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2019-2020 рр.
до 2021 року

район

Словаччина
м. Попрад
Словаччина
Школа І-Ш ступенів № 78 Печерський Гімназія м. Попрад
Інтернет обмін інформацією щодо
район
основних подій і процесів у
шкільному житті.

2012 рік
безстрокова угода

м. Жиліна
Словаччина
Гімназія № 117 Печерський район

Гімназія м. Жиліна Словаччина
26-31.03.2019 року
Участь у Міжнародній конференції
старшокласників Модель ООН-2019 у м.
Жиліна.

2018 рік

м. Кошице
Словаччина
СШ № 187 Солом’янський район

Технічний університет в місті Кошице
(Словаччина)
культурно-освітні;
профорієнтаційна робота з учнями
школи.
Гімназія «Міленіум» № 318 Солом’янський Технічний університет
м. Кошице
район
Словаччина
відвідування університетів;
знайомство
з
особливостями
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Термін
угоди необмежений
Меморандум підписаний
15.02.2018 року
Безстрокова

освітнього середовища;
профорієнтаційна робота з учнями
гімназії;
участь у конкурсних змаганнях.
Гімназія «Міленіум» № 318 Солом’янський Університет Павла Йозифа Шафарика
м. Кошице
район
Словаччина
відвідування університетів;
знайомство
з
особливостями
освітнього середовища;
профорієнтаційна робота з учнями
гімназії;
участь у конкурсних змаганнях.

Безстрокова

м. Пряшев (Прешув)
Словаччина
СШ № 187 Солом’янський район

Технічний ліцей Шевченківський район

Університет в місті Пряшеві
культурно-освітні;
профорієнтаційна робота з учнями
школи.
Гімназія ім. Т. Шевченка,
м. Прешув.

Термін
угоди необмежений
Меморандум підписаний
14.02.2018 року
Угода від 2006 року
(безстрокова)

м. Нітра
Словаччина
СШ № 316 Дарницький район

Університет Костянтина Філософа.

Західна Європа
Велика Британія
м. Лондон
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2019 - 2020 рр.

Велика Британія
СШ № 316 Дарницький район
НВК № 30 «ЕКОНАД» Дніпровський район

Кловський ліцей № 77 Печерський район

Кловський ліцей № 77 Печерський район

Кловський ліцей № 77 Печерський район

Міжнародна освітня компанія «Альбіон».
Початкова школа «Лордшіп
лейн»,
Великобританія,
м. Лондон.
e-mail: admin@lordship.haringey.sch.uk
Адреса:
Lordship Lane Primary School
Ellenborough Road,
Wood Green,
London
N22 5PS.
Сіско системс Нетвокінг академи м. Лондон.
Дистанційні
курси
з
напрямку
інформаційних технологій - 1 раз.
Ленгвич Лінк Скул м Лондон.
Шкільний обмін, практика іноземної
мови,
стажування
вчителівВ
Лондоні (3 тижні) - червень 2019
року;
Відвідування
музеїв,
виставок,
культурна програма.
Франциз Кінг Скул
м. Лондон.
Шкільний обмін, практика іноземної
мови, стажування вчителів в
Лондоні (3 тижні) – червень 2019
рік;
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2019 - 2020 рр.
Довгострокова
(вступила в дію з листопада
2012р.)

2005-2018 рр.

2017-2022 рр.

2017 - 2022 рр.

Відвідування
музеїв,
виставок,
культурна програма.
Кловський ліцей № 77 Печерський район
Лондон меридіан Коледж
Шкільний обмін, практика іноземної
мови, стажування вчителів в
Лондоні (3 тижні) – червень 2019
рік;
Відвідування
музеїв,
виставок,
культурна програма.
Кловський ліцей № 77 Печерський район
Червень 2019 року
Емеральд Калчерел Інститут
Стажування вчителів та учнів під час
літніх канікул.
Гімназія № 86 «Консул» Печерський район Екзаменаційний
департамент
Кембриджського університету
Організація
міжнародних
екзаменів
Movers/Flyers, KET/PE/FCE, IELTS, CAE
для учнів гімназії; статус офіційного
учасника програми Cambridge English for
Schools та підготовчого центру.
Український гуманітарний ліцей Печерський Language Link School
м. Лондон
район
Проведення викладачами мовної школи та
навчальних занять з англійської мови.
-

2017 - 2022 рр.

2016 - 2021 рр.

2016 рік
безстроково

2018 рік
безстроково

м. Кінгстон
Велика Британія
Заклад загальної середньої освіти № 35 Кінгстонський університет
(Kingstoyn Universiti)
Святошинський район
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З 2016 року

м. Вормінстер
Велика Британія
СШ № 316 Дарницький район

Приватний
навчальний
«Вормінстерська школа».

заклад

2019 - 2020 рр.

м. Гастінгс
Велика Британія
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 277 з Хейзельська школа англійської мови
поглибленим вивченням англійської мови організація екскурсій за кордон;
організація інтернет конференцій та
Деснянський район
вебінарів для учнів та вчителів.

04.09.2000 рік
термін необмежений

Англія
м. Вокінхем
Англія
СШ № 125 Дніпровський район

Навчальний центр «Eastwestbridge»
м. Вокінхем.

26.04.2013 рік
строк дії не завершений

м. Кембридж
Англія
«Загальноосвітній
навчальний
заклад Cambridge
Assessment
International
«Міжнародна школа Глобус» Деснянський Education,
м. Кембридж
район
листування;
методична допомога.
Гімназія № 191 м. Києва Дніпровський Кембриджський університет.
район
СШ № 246 Дніпровський район
Екзаменаційний департамент та
видавництво
Кембриджського
31

Безстроковий

з листопада 2013 року
01 вересня 2020 року

університету;
Проєкт Cambridge English Schools.

ТОВ «Київська загальноосвітня приватна
школа І-ІІІ ступенів» Британська міжнародна
школа – Київ» Оболонський район

Комунальний заклад НВК "Спеціалізована
школа
І-ІІ
ступенів-ліцей"
№
157
Оболонський район

IE
(Cambridge International Examinations)
Здача іспитів на рівень IGCSE (32% - А та
А*, 5% – А*, 27%- А, 32%-В, 28%- С, 5%D) EDEXCEL.
Кембріджский універсітет, Департамен т
іспитів з англійської мови.

з 1997 року

з 2013 року
безстроково

м. Ковентри
Англія
Ліцей міжнародних
Печерський район

відносин

№

51 The National Mathematics
And Science College
Ковентри
Участь у спільних міжнародних
олімпіадах з математики;
Виїзд школярів та вчителів на мовну
практику в серпні 2019 року (м.
Редінг).

2017 рік
термін необмежений

м. Бродстерс
Англія
Києво-Печерський ліцей «Лідер» № 171 Кент скул ов инглиш
(Kent School of English)
Печерський район
м. Бродстерс.
Навчання учнів у літній період липень серпень 2019 рік.
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2017 – 2020 рр.

м. Істборн
Англія
Гімназія № 109 Печерський район

Мовний навчальний центр Істборн.
Відвідування літніх програм з вивчення
англійської мови, культури і історії
Британії.

2014 рік

Франція
м. Париж
Франція
СЗШ № 99 Дніпровський район

Українська
школа
мистецтв
при
Культурно-інформаційному
центрі
Посольства України у Франції.
Гімназія № 191 м. Києва Дніпровський College Pierre de Nolhac, Versailles.
район
Товариство з обмеженою відповідальністю Українська школа мистецтв.
«Міжнародна
французька
школа»
Оболонський район
ЗЗСО № 49 Шевченківський район
Ліцей de la Tour,
м. Париж.

Безстрокова
Жовтень 2018 року –
лютий 2019 року
до 2022 року
Безстрокова

м. Ніца
Франція
Ліцей міжнародних
Печерський район

відносин

№

51 Лінгвістична школа
м. Ніцца
Azulingva French Language school
47 rue Herold
06000 Nice France
Tel 33 497 030 700
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2004 рік
термін необмежений

Печерська гімназія № 75 Печерський район
ЗЗСО № 49 Шевченківський район

info@azurlingua.com
Влітку та під час канікул - поїздки учнів в
Францію на мовну практику липень 2019
року.
Міжнародна мовна школа Azulingva.
Навчальні екскурсії з вчителем Бережним
О.О.
Лінгвістична школа “Азурлінгва”,
м. Ніцца.

Літо 2019 року
Безстрокова

м. Труа
Франція
Гімназія № 315 Дарницький район

Ліцей.

з 2011 року
безстроково

м. Канни
Франція
НВК "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів- Мовна школа "Grand Bleu".
ліцей" № 20 Оболонський район

безстрокова

м. Санліс
Франція
НВК "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів- Ліцей Сен-Венсан.
ліцей" № 20 Оболонський район
Ліцей міжнародних відносин № 51 Гуманітарний Коледж
м. Санліс,
Печерський район
Пікардія.
Робота над спільним
проектами;
Листування онлайн.
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безстрокова
2009 рік
строк необмежений
онлайн

м. Безье
Франція
ЗЗСО № 49 Шевченківський район

Коледж Pic la Salle,
м. Безьє.

Безстрокова

м. Монпельє
Франція
ЗЗСО № 49 Шевченківський район

Міжнародна школа LSF,
м. Монпельє.

Безстрокова

Швейцарія
м. Женева
Швейцарія
ТОВ «Київська загальноосвітня приватна IB
школа І-ІІІ ступенів» Британська міжнародна (International Baccalaureat)
школа – Київ» Оболонський район
Складання іспитів за програмою
(середній бал -30, 25 із 34можливих).

2016 - 2021 рр.
IB

Південно-західна Європа
Королі́вство Іспа́нія
м. Хереса
Іспанія

ЗЗСО № 57 Шевченківський район

Словенська гімназія.
Співпраця із закладом освіти на платформі
E-twinning.
Прикрасимо англійську країни.

Південно-східна Європа
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Безстрокова

Румунія
м. Бусек
Румунія
ЗЗСО № 57 Шевченківський район

Гімназія ім. І. Бутену
Співпраця із закладом освіти на платформі
E-twinning.
Різдво та програмування країни (1, 4
та 7 класи).

Безстрокова

м. Ботосані
Румунія
ЗЗСО № 57 Шевченківський район

Школа-гімназія ім. Станфул Миколая.
Співпраця із закладом освіти на платформі
E-twinning.
Цінності важливі.

Безстрокова

Вірменія
м. Єреван
Вірменія
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з Школа № 135 ім. Г. Степаняна.
поглибленим вивченням англійської мови №
85 міста Києва Голосіївський район
ЗЗСО № 135 Шевченківський район
СШ № 122 ім. О. Блока
м. Єреван.

Болгарія
м. Горна Оряховиця
Болгарія
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2010 рік
безстрокова
Угода від 2008 року
(безстрокова)

НВК № 176 Дніпровський район

Середня
загальноосвітня
імені Вічо Гринчарова,
м. Горна Оряховиця.

школа

Угоди не має

училище

з 2012 року
безстроково

м. Стара Загора
Болгарія
Слов’янська гімназія Дарницький район

Середнє
загальноосвітнє
«Максим Горький».

м. Пловдів
Болгарія
НВК "Спеціалізована школа І ступеня- Мовна гімназія імені Івана Вазова.
гімназія" "Оболонь" Оболонський район

до 2020 року

м. Софія
Болгарія
Навчально-виховний
комплекс
«Спеціалізована школа І-ІІ ступенів з
поглибленим вивченням природничих наук –
Ліцей № 293 Деснянський район

Школа № 92 ім. Д.Талева
м. Софія
обмін делегаціями;
проведення спільних свят;
День слов’янської писемності;
День незалежності Болгарії.
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 301 Середньоосвітнє училище № 28
імені Ярослава Мудрого з поглибленим м. Софія
вивченням англійської мови Деснянський обмін досвідом та інформацією
щодо роботи шкіл з питань
район
навчально-виховного процесу;
Інтернет спілкування учнівського
самоврядування.

Республіка Албанія
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З 1998 року
Безстрокова

2012- 2020 рр.

м. Кусовиче
Республіка Албанія
ЗЗСО № 57 Шевченківський район

Школа № 28 октября.
Співпраця із закладом освіти на платформі
E-twinning.
Давайте знайомитись з англійською
мовою країни (4-ті класи).

Безстрокова

Респу́бліка Півні́чна Македо́нія
м. Куманово

ЗЗСО № 57 Шевченківський район

Респу́бліка Півні́чна Македо́нія

Основно општинско училиште
Співпраця із закладом освіти на платформі
E-twinning.
Нейроанглійська (по різних стилях
навчання) країни.

Безстрокова

Південна Європа
Республіка Словенія
м. Ізола
Республіка Словенія
СЗШ № 201 Дніпровський район

Середня школа «Ізола»
м. Ізола,
Словенія.

Греція
м. Афіни
38

15.07.2019 - 15.07.2022 рр.

Греція
Школа І-ІІІ ступенів № 217 Дарницький Українська недільна школа «Трембіта».
район
ЗЗСО №139 Шевченківський район
Початкова школа № 50,
м. Афіни.

18.09.2015 - 18.09.2020 рр.
Щорічні домовленості відповідно
до готовності партнерів до
співпраці

о. Егіна
Греція
Спеціалізована школа
Печерський район

№

94

«Еллада» Початкова школа о. Егіна.
Гімназія № 1 о. Егіна.
Початкова школа № 3.
Почат кова школа № 50.
Листування між учнями;
Виготовлення
пасхальних
та
різдвяних листівок;
Спілкування учнів та викладачів під
час перебування в Греції червеньсерпень 2019 року.

2012 рік
термін необмежений

Італія
м. Сіракузи
Італія
Спеціалізована школа № 16 Оболонський Класичний ліцей "Гаргалло".
район

2012 рік
безстрокова

м. Фоджа
Італія
СЗШ
№
13
ім.
Святошинський район

І.

Хитриченка Школа ім. Лоренцо Шелетані
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З 2001 року
безстроково

м. Реджіо ді Калабрія
Італія
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з Природничий ліцей «Алессандро Вільта»
поглибленим вивченням англійської та Реджіо ді Калабрія.
італійської мов № 130 імені Данте Аліг'єрі
міста Києва Голосіївський район

2011 рік
безстрокова

м. Капаньяно-ді-Кома
Італія
ЗЗСО № 57 Шевченківський район

Середня школа.
Співпраця із закладом освіти на платформі
E-twinning.
Прикрасимо англійську країни.

Безстрокова

м. Асколі-Пічено
Італія
ЗЗСО № 57 Шевченківський район

Класична середня школа
Співпраця із закладом освіти на платформі
E-twinning.
Цінності важливі.

Безстрокова

Республіка Мальта
м. Санта-Венера
Мальта
ЗЗСО № 155 Шевченківський район

Коледж св. Іллі,
м. Санта-Венера.

Східна Європа
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Щорічні домовленості відповідно
до готовності партнерів до
співпраці

Республіка Молдова
м. Кишинів
Республіка Молдова
Еколого-природничий ліцей № 116 міста Гімназія № 18.
Києва Голосіївський район
НВК № 176 Дніпровський район
Теоретичний Ліцей «Георге Асакі»,
м. Кишинів.
НВК № 141 «ОРТ» Дніпровський район
Технологічний ліцей ім. Герцля
(школа № 22)
м. Кишинів.
ЗЗСО № 57 Шевченківський район
Теоретичний ліцей з художнім нахилом ім.
Олени Алістарю
Співпраця із закладом освіти на платформі
E-twinning.
Цінності важливі.

2001 рік
безстрокова
Угоди не має
Безстрокова
Безстрокова

м. Рибниця
Республіка Молдова
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 189 з Школа № 10
поглибленим вивченням англійської мови м. Рибниця.
ознайомлення
з
культурою,
Деснянський район
традиціями та історією;
обмін делегаціми вчителів та учнів.
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 313 з Школа № 2
поглибленим
вивченням
інформаційних м. Рибниця.
технологій Деснянський район
листування;
методична допомога;
обмін досвідом та делегаціями.

м. Бендери
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05.10.2010 рік
термін необмежений

23.10.2005 рік
термін необмежений

Придністров’я
Республіка Молдова
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 189 з Гімназія № 2
поглибленим вивченням англійської мови м. Бендери
ознайомлення
з
культурою,
Деснянський район
традиціями та історією;
обмін делегаціями вчителів та учнів.
Школа І-ІІІ ступенів № 259 Деснянський Середня загальноосвітня школа № 17
м. Бендери.
район
листування;
методична допомога з метою
вивчення української мови;
обмін досвідом та делегаціями.

07.10.2006 рік
термін необмежений

2004 – 2022 рр.

м. Дубосар
Придністров’я
Республіка Молдова
Школа-дитячий садок І ступеня «Мрія» Дитячий садок «Червона Шапочка»,
Придністро’я
Деснянський район
м. Дубосар.
обмін досвідом навчально-виховної
роботи
між
педагогічним
колективами закладів.

Безстрокова

с. Окниця
Республіка Молдова
Школа І-ІІІ ступенів № 151 міста Києва Окницька
загальноосвітня
Кам’янського району.
Голосіївський район

школа

с. Наславча Окницького району
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22.01.2004 року
безстрокова

Республіка Молдова
Школа І-ІІІ ступенів № 280 Дарницький Наславська 9-річна гімназія.
район

з 2005 року
безстроково

с. Михайляни Ришканського району
Республіка Молдова
Заклад загальної середньої освіти № 96 Гімназія Михайляни.
Святошинський район

З 03.03.2013 року по 2020 рік

м. Тираспіль
Республіка Молдова
СЗШ № 11 Дніпровський район

Молдова, 3300
Тираспіль
вул. К.Маркса, 14
Тираспільська
російсько-українська
середня школа № 1.

довгострокова

Грузія
м. Тбілісі
Грузія
Скандинавська гімназія Дарницький район
Приватна школа «Опіза».
Економіко-правовий ліцей Деснянський Авторський загальноосвітній комплекс
«Картулі Сасцавлебелі»
район
(«Грузинська школа»),
Грузія.
обмін досвідом навчально-виховної
роботи;
відзначення
Дня
незалежності
Грузії;
ознайомлення учнів з памятками
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2017 - 2022 рр.
Безстрокова

історії, архітектури та культури;
інтернет-спілкування.
НВК № 176 Дніпровський район
Школа-ліцей імені Серватеса,
м. Тбілісі.
Предславинська гімназія № 56 Печерський Тбіліська гімназія № 1.
Листування через Інтернет учнів та
район
вчителів;
Робота над проектом «Як працює
недержавна освіта Грузії».
СШ № 173 Солом’янський район
Школа «Кай-Кма»
м. Тбілісі,
Грузія
1. Скайп-конференції;
2. Скайп-уроки.
Заклад загальної середньої освіти № 200 Перша українська школа імені М.
Грушевського.
Святошинський район
ЗЗСО№ 102 Шевченківський район
Тбіліська публічна школа № 41 ім. М.
Грушевського,
м. Тбілісі
ЗЗСО№ 57 Шевченківський район
Державна школа № 105.
Співпраця із закладом освіти на платформі
E-twinning.
Різдво та програмування країни (1, 4
та 7 класи).

Угоди не має
2014 рік
безстроково

Безстроковий

Вересень, 2019 року
Угода від 2011 року
(безстрокова)
Безстрокова

м. Зугдіді
Грузія
Школа І-ІІІ ступенів № 282 Деснянський Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
міста Зугдиди,
район
село Ергета.
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2016 – 2021 рр.

відзначення
Дня
незалежності
Грузії;
ознайомлення учнів з памятками
історії;
архітектури та культури Грузії;
інтернет-спілкування.
145 Александр Гуртская Гімназія,
м. Зугдіді.
онлайн листування;
обмін делегаціями учнів та вчителів
(липень 2019 року).
-

Природничо-науковий
Печерський район

ліцей

№

2016 - 2020 рр.

Республіка Білорусь
м. Брест
Республіка Білорусь
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з Державна установа освіти № 30 ім. Д. Б.
поглибленим вивченням англійської мови № Гвішиані.
85 міста Києва Голосіївський район
Заклад загальної середньої освіти № 35 Середня школа №1
Святошинський район

2014 – 2021 рр.
З 2018 року

м. Мінськ
Республіка Білорусь
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з
поглибленим вивченням англійської мови №
85 міста Києва Голосіївський район
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 202 з
поглибленим
вивченням
природничоматематичних наук Деснянський район

Державна установа освіти «Гімназія №
192».
Школа № 202
м. Мінськ
листування;
методична допомога;
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2015 – 2020 рр.
Без підписання угоди

Ліцей інформаційних
Печерський район

технологій

№

79

Школа І-Ш ступенів № 133 Печерський
район

Природничо-науковий
Печерський район

ліцей

№

145

Спеціалізована школа № 181 Печерський
район

обмін досвідом та делегаціями.
Гімназія № 34
м. Мінськ.
Планування та реалізація проектної
діяльності в рамках науковометодичного
проекту
Ліцею
інформаційних технологій № 79
«ІТ-Освіта» та освітньої програми
Білорусі
«Школа
цифрових
технологій»;
Участь у ХVІІ Міжнародному
фестивалі «Співдружність»;
Міжнародний святковий флешмоб
«Читаємо класиків різними мовами»
до 205-ї річниці з дня народження
Т.Г.Шевченка.
СЗШ № 10
м. Мінськ.
Пров. Броньовий, 15
Проект «Світ без меж»
Он-лайн
презентація
«ЕНова
українська школа на практиці: як
навчають першокласників в школі
№ 133»;
Листування через інтернет.
Білоруський державний університет.
Участь команди ліцею в олімпіаді з
програмування – квітень 2019 року.
Середня загальноосвітня школа № 133
м. Мінськ.
Електронне листування з метою
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2008 рік
безстроково

2016 - 2020 рр.

2017 - 2020 рр.
2009 - 2020 рр.

ознайомлення з історичною та
культурною спадщиною Києва та
Мінська;
Проведення інтернет-семінару для
вчителів «Особистісно орієнтоване
навчання».
Ліцей «ЕКО» № 198 Святошинський район Гімназія № 1
м. Мінськ
Заклад загальної середньої освіти № 223 Середня школа № 223
м. Мінськ
Святошинський район

2013 – 2018 рр.
адміністрація школи працює над
розробкою і підписанням
договору
01.11.2013 рік
термін не обмежений

Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Спеціальна
загальноосвітня
школа№ 16 Святошинський район
інтернат № 18 для дітей з важкими вадами
мови.
Гімназія НПУ імені М.П. Драгоманова Гімназія
№1
імені
Ф.
Скорини,
Угода від 22.11.2013 року
м. Мінськ.
(безстрокова)
Шевченківський район
Гімназія № 153 ім. О.С. Пушкіна Гімназія № 1 ім. Скорини,
Угода від 2004 року
м. Мінськ.
(безстрокова)
Шевченківський район
ЗЗСО № 41 Шевченківський район
Гімназія № 12,
01.11.2013 року – 01.11.2023 року
м. Мінськ.

м. Гомель
Республіка Білорусь
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 202 з Школа № 61
поглибленим
вивченням
природничо- м. Гомель
математичних наук Деснянський район
листування.

Західна Європа
Королівство Нідерландів
м. Аппельдорн
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Без підписання угоди

Королівство Нідерландів
ЗЗСО № 41 Шевченківський район

Королівська школа-гімназія,
м. Апельдорн.

Угода від 2012 року
(безстрокова)

м. Ейндговен
Королівство Нідерландів
Комунальний заклад НВК "Спеціалізована Колледж Стеделик.
школа
І-ІІ
ступенів-ліцей"
№
157
Оболонський район

з 2019 року
безстроково

Королівство Норвегія
м. Брін
Королівство Норвегія
ЗЗСО № 57 Шевченківський район

Щорічні домовленості відповідно
до готовності партнерів до
співпраці

Lye Skule.

Країни Балканського півострова
Центральна частина
Сербія
м. Нові Сад
Сербія
Слов’янська гімназія Дарницький район

Основна школа «Дорде Натасевич».

з 2012 року
безстроково

м. Десппотовац
Сербія
ЗЗСО № 57 Шевченківський район

Основна школа ім. Стефана Високи.
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Безстрокова

Співпраця із закладом освіти на платформі
E-twinning.
Нейроанглійська (по різних стилях
навчання) країни.

Хорватія (країна Центральної Європи і заходу Балканського півострова)
м. Вуковар
Хорватія
Слов’янська гімназія Дарницький район

Гімназія м. Вуковар.

з 2012 року
безстрокова

Кіпр
м. Лімассол
Кіпр
Ліцей міжнародних
Печерський район

відносин

№

51 Американська академія
м. Лімассол
Кіпр.
З метою створення на базі ліцею
школи
Європейського
типу
встановлено партнерство на рівні
“школа-школа” у напрямках обміну
науково-методичним досвідом та
досвідом виховної роботи;
Виїзд школярів на мовну практику липень 2019 року.

Євразія
Азія
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З 2012 рік
термін необмежений

Центральна Азія
Узбекистан
м. Зарафшан
Узбекистан
Ліцей № 303 Дарнийький район

Школа № 13.

з 2001 року
безстроково

Східна Азія
Китайська Народна Республіка
м. Чжанцзякоу
Китайська Народна Республіка
Гімназія № 323 Дарницький район

Середня школа іноземних мов № 6.

з 2011 року
безстроково

м. Пекін
Китайська Народна Республіка
Київська гімназія східних
Святошинський район

мов

№

1 Штаб квартира Ханьбань місто Пекін.

З 02.12.2015 року
довготривала

м. Чуаньчжоу
Китайська Народна Республіка
Київська гімназія східних
Святошинський район

мов

№

1 Лімінський професійний
місто Чуаньчжоу.

університет,

05.11.2018 року
угода про партнерство

м. Тайань
Китайська Народна Республіка
Ліцей

міжнародних

відносин

№

51 Школа Тайань Інь Шунь Шань міста
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2015 - 2020 рр.

Тайань провінція Шаньдун.
В рамках роботи над проектом “Європа та
Азія в діалозі культур” (ІІІ етап).

Печерський район

Японія
м. Тояма
Японія
НВК "Спеціалізована школа І ступеня- Міжнародна школа.
гімназія" "Оболонь" Оболонський район

угода на рівні підписання
(узгоджують форми і методи
роботи)

м. Маясакі
Японія
ЗЗСО № 91 Шевченківський район

Приватний навчальний заклад для дітей з
особливими вадами
(в рамках роботи з благодійним фондом
«Зірки миру»),
м. Маясакі.

Угода від 21.04.2003 року
(безстроковий)

Тайвань
м. Сіньчжу
Тайвань
Природничо-науковий
Печерський район

ліцей

№

145 Національний Чіо Тонг університет
1001 Ta Hsinchu,
Taiwan,
300 R.O.C.
810 43 662 430 328
Зустріч
з
випускними,
що
навчаються на Тайвані – Вересень
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2006 рік
термін необмежений

-

2019 року;
Підготовка випускників до навчання
в університеті.

Туреччина
м. Стамбул
Туреччина
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 277 з Початкова школа Більге Сояк
поглибленим вивченням англійської мови м. Істанбул
організація інтернет конференцій та
Деснянський район
вебінарів для учнів та вчителів.
Спеціалізована школа № 16 Оболонський Початкова школа ім. Шенера Бірсьоза,
Кадикьой.
район
НВК "Спеціалізована школа І ступеня- Середня школа Халіл Тюрккан.
гімназія" "Оболонь" Оболонський район
ЗЗСО № 24 Шевченківський район
Середня школа Килич Алі–Паша,
м. Стамбул.
ЗЗСО № 73 Шевченківський район
Школа імені Ісмаіл Тарман,
м. Стамбул.

04.2005 рік
термін необмежений
2007 рік
безстрокова
2019-2024 рр
Угода від 24.05.2014 року
(безстрокова)
Угода від 2001 року
(безстрокова)

м. Ексишехір
Туреччина
ЗЗСО № 57 Шевченківський район

Початкова школа Кекер.
Співпраця із закладом освіти на платформі
E-twinning.
Давайте знайомитись з англійською
мовою країни (4-ті класи).

м. Кіршехір
Туреччина
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Безстрокова

ЗЗСО № 57 Шевченківський район

ЗЗСО № 57 Шевченківський район

Школа ім. Перемоги 30 серпня.
Співпраця із закладом освіти на платформі
E-twinning.
Нейроанглійська (по різних стилях
навчання) країни.
Молодша школа
Співпраця із закладом освіти на платформі
E-twinning.
Прикрасиом англійську країни.

Безстрокова

Безстрокова

Південно-східна Азія
Азербайджан
м. Баку
Азербайджан
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 247 з СЗШ № 164 ім. Е.Тагізаде з поглибленим
поглибленим вивченням іноземних мов вивченням англійської мови
м. Баку
Деснянський район
листування;
методична допомога;
обмін досвідом та делегаціями.
НВК "Спеціалізована школа І ступеня- Європейський ліцей.
гімназія" "Оболонь" Оболонський район

Соціалістична Республіка В'єтнам

Південно-західна Азія
Ємен
Ісламська республіка Іран
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11.05.2013 31.12.2020 рр.

проект ПАШ ЮНЕСКО
"Навчання для майбутнього"

м. Тегеран
Ісламська республіка Іран
Русанівський ліцей Дніпровський район

Fatemi інститут культури,
м. Тегеран,
Ісламська республіка Іран

З 2015 року

Америка
Північна Америка
Сполучені Штати Америки
м. Чикаго
Сполучені Штати Америки
Школа І-Ш ступенів № 84 Печерський Нобл Шит Чартер Хай Скул,
Чикаго
район
78 East Washington Street –
Chicago,
Illinois
60602 USA
Обмін досвідом навчально-виховної
роботи між адміністраціями шкілвересень 2019 року;
Протягом року листування;
Інформування через ІКТ;
Міжнародний день рідної мови лютий 2019 року.
ЗЗСО № 262 Подільський район
Академія мов ім. Ла Салл
м. Чикаго
США.
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2004 рік
безстрокова

Безстрокова

м. Вуд Рівер
Сполучені Штати Америки
Заклад загальної середньої освіти № 83 Вища школа
м. Вуд Рівер.
Святошинський район

З 2005 року
Безстрокова

м. Пасколі
(Штат Вірджинія)
Сполучені Штати Америки
Київська гімназія № 287 Святошинський Pascoli High School
(Старша школа Пасколі).
район

Протокол про наміри

м. Денс Міл
(Штат Огайо)
Сполучені Штати Америки
Київська гімназія № 287 Святошинський Deans Mill Elementary school
(Початкова школа Денс Міл).
район

Протокол про наміри

м. Парма
Сполучені Штати Америки
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з Школа українознавства «Рідна школа».
поглибленим вивченням англійської мови №
85 міста Києва Голосіївський район

2019 рік
безстрокова

м. Калверт
Сполучені Штати Америки
Комунальний заклад НВК "Спеціалізована Академія Калверт,
школа
І-ІІ
ступенів-ліцей"
№
157 США.
Оболонський район

Канада
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угода діє до 05.07.2020 року

м. Ванкувер
Канада
НВК
«Святошинська
Святошинський район

гімназія» Канадський коледж
м. Ванкувер,
Канада

2013 рік

м. Міссісага
Канада
ПСШ № 324 Солом’янський район

Кларксон Початкова школа
Міссісага, Онтаріо,
Канада,
Clarkson Public School
888 Clarkson Rd. South,
Mississauga,
ON L5J2V3
* schools.peelschools.org
Листування;
Інтернет.

Без угоди

м. Вінніпег
Канада
ЗЗСО № 155 Шевченківський район

Середня школа Сіслер,
м. Вінніпег.

Близький Схід
Ізраїль
м. Бейтар
Ізраїль
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Щорічні домовленості відповідно
до готовності партнерів до
співпраці

Навчально-виховний
Оболонський район

комплекс

№

299 Школа.

Безстроковий
з 1993 року

м. Алмог
Ізраїль
Ліцей «Престиж» Солом’янський район

Участь у проекті “School Online – Digital
Collaborative Learning”
(Спільно з METC – MASHAV Educational
Training Center і Міністерством освіти
Ізраіля).
Виконання завдань спільно з
школами Ізраіля,
Скайп-уроки;
Обмін
культурологічною
інформацією.

листопад 2019 року

м. Тель-Авів
Ізраїль
Гімназія № 136 Дніпровський район

Тель-Авів
Ізраїльський центр молодіжного лідерства.

з 06.03.2018 по 06.03.2023 рр.

м. Кфар-Хабад
Ізраїль
НВК «Щастя» Дніпровський район

Ізраїль,
м. Кфар-Хабад,
школа «Хабад».
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з 04.10.2003 року
необмежений

Додаток 2

Інформація про співпрацю
з міжнародними громадськими організаціями та дипломатичними
представництвами
Заклад освіти
м. Києва

Напрямки співпраці

Спільні заходи

Голосіївський район
Курси іноземних мов
«Інтерлінгва»
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва
-

країнознавчий;
навчальний;
виховний.

-

Розмовні клуби англійської мови
учнів, вчителів та батьків;
Обмін досвідом та методичною
літературою.

Видавництво Лінгвіст
MM Publications with the common European frame work
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з Забезпечення
інформаційно-методичної поглибленим вивченням англійської підтримки вчителів іноземних мов.
мови № 44 міста Києва
-

Забезпечення матеріалами
підготовки до ЗНО, ДПА;
календарно-тематичне
планування;
інтерактивні матеріали.

Представництво Британської Ради в Україні,
Ресурсний центр для викладачів англійської мови
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для

при американському посольстві в Україні,
представництво «Pearson Education»
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з Впровадження
в
роботу
вчителів Проведення
семінарів-тренінгів
для
поглибленим вивченням англійської англійської мови в Україні новітніх вчителів та учнів старшої школи
мови № 44 міста Києва
методів навчання мови з використанням консультантами представництв.
сучасних методів навчання.

Німецький культурний центр Гете – інститут в Україні
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської
мови № 44 міста Києва
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської
мови № 92 імені Івана Франка міста Києва

розширення
знань
учнів
з
німецької літератури та культури;
відвідування
виставок,
фотовиставок;
перегдяд фільмів.
відвідування виставок при Гете
інституті;
участь учнів школи у заходах,
тренінгах та майстер-класах із
вивчення
та
популяризації
німецької мови.

Участь учителів у семінарах та
культурних заходах, проведених у ГетеІнституті.

Вересень 2019 року:
відвідування виставок при Гете
інституті;
участь в заходах до Дня
європейських мов, організованих
культурними
центрами
Німеччини, Чехії, Польщі, Італії,
Іспанії
та
Великобританії.
Майстер-класи з мовознавства
(мовні пробні уроки з різних мов.
Cпеціалізована школа І-ІІІ ступенів з Підготовка до складання іспитів на Проєкт «Іспити в школі». Іспити на
поглибленим вивченням іноземних отримання Диплому з німецької мови отримання Диплому з німецької мови
мов № 112 імені Т. Шевченка міста GOETHE-ZERTIFIKAT.
GOETHE-ZERTIFIKAT.
Києва
26 вересня 2019 року
Зустріч для учнів 7-х класів із японською
письменницею Йоко Тавада в бібліотеці
Гете-Інституту.
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Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з Участь у заходах та проєктах.
поглибленим вивченням іноземних
мов № 220 міста Києва

-

участь в конкурсній програмі
«Speak Dating»;
часть
в
розважальному
пригодницькому
пішохідному
квесті «Німецькі сліди на Подолі».

Київський міжнародний університет
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з Організація лекцій, тренінгів та семінарів Профільно-орієнтовані лекції науковців
поглибленим вивченням англійської для учнів та вчителів школи.
для випускників школи з метою допомоги
мови № 92 імені Івана Франка міста
майбутнім абітурієнтам.
Києва

Громадська організація Сербії
«NS PRO Group Educational Centre»
Школа I-III ступенів № 108 міста Розширення знань учнів про історію, Листування з дітьми Сербії до новорічних
Києва
культуру
та
традиції свят з метою вивчення історії, культури
південнослов'янського народу.
та традицій інших країн світу.

Посольство Франції в Україні
Cпеціалізована школа І-ІІІ ступенів з Участь у заходах та проєктах.
поглибленим вивченням іноземних
мов № 112 імені Т. Шевченка міста
Києва

22 березня 2019 року
Учні відвідали Посольство Французької
республіки в Україні та спілкувалися з
послом Франції в Україні Ізабель Дюмон.

Cambridge Assessment English
Cпеціалізована школа І-ІІІ ступенів з Підготовка
до
іспитів
поглибленим вивченням іноземних Assessment English.
мов № 112 імені Т. Шевченка міста
Києва

Cambridge Іспити на отримання міжнародних
мовних сертифікатів із англійської мови.

Всеукраїнська Молодіжна Громадська Організація
«АЙСЕК в УКРАЇНІ»
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Cпеціалізована школа І-ІІІ ступенів з
поглибленим вивченням іноземних
мов № 112 імені Т. Шевченка міста
Києва

Взаємна організаційна та інформаційна
підтримка розвитку та функціонування
інноваційної
культурної
освітньої
діяльності.

04 жовтня 2019 року
20 волонтерів із Китаю, Індії та інших
країн
провели
культурно-освітній
воркшоп англійською мовою з учнями 411-х класів «Feed the planet», який
спрямований на:
підвищення рівня обізнаності
учнів стосовно цілей сталого
розвитку ООН з акцентом на ціль
№ 12, глобальних проблем
людства,
у
тому
числі
невідповідального споживання та
голоду, а також подолання
мовного бар’єру;
знайомство
з
іноземними
культурами;
розширення світогляду учасників;
збільшення
толерантності
та
відкритості серед населення.

NRW-Schüler-Wettbewerb
«Begegnung mit Osteuropa»
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з Участь у заходах та проєктах.
поглибленим вивченням іноземних
мов № 220 міста Києва

Міжнародний конкурс NRW-SchülerWettbewerb «Begegnung mit Osteuropa»
Німеччина, місто Мюнстер.

Посольство Німеччини в Україні
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з Участь у заходах та проєктах.
поглибленим вивченням іноземних
мов № 220 міста Києва
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08.09.2019 року
Участь у заходах, присвячених Дню
відкритих дверей у посольстві Німеччини
(11 клас, Бабак І.М.):

-

«Німецький сад»;
День
відкритих
дверей
посольстві Німеччини.

у

Ed Camp Ukraine
Global Dignity Day
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з Участь у заходах та проєктах.
поглибленим вивченням іноземних
мов № 220 міста Києва

21.11.2019 - 09.12.2019 року
Участь у Всесвітньому Дні Гідності
спільно з Ed Camp Ukraine Global Dignity
Day.

Міжнародна громадська організація
«Федерація всесвітнього миру (ФВМ)»
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Мир і права людини.
поглибленим вивченням англійської
мови № 85 міста Києва

Вересень 2019 року
До Міжнародного Дня Миру
проведено
Конгрес
юних
посланців миру «Усім світом – за
мир!»;
інтерактивна гра-тренінг «Три
культури».
Тренінг сприяв порозумінню між
людьми з різними характерами,
віросповіданнями,
поглядами,
культурою, навчив дітей находити
спільні
риси
та
інтереси,
протидіяти боулінг, принципам
толерантності
та
основам
гендерних відносин.
Лекція 1.
Спікер- професор Гарі Реуше.
«Виклики сьогодення:
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чесність;
порядність;
доброта;
відповідальність;
вміння адаптуватися в постійно
мінливому світі;
вміння
приймати
виважені
рішення для себе, для своєї
країни».
Лекція 2.
Екологічна освіта з теми «Боротьба
зі змінами клімату заради миру!».
-

Club for UNESCO of Piraeus and Island in Greece
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Інші країни і культури (міжкультурне Серпень 2019 року
поглибленим вивченням англійської взаємозбагачення).
Греція, м. Порто Хелі.
мови № 85 міста Києва
У рамках «Освітньої діяльності та
програм
культурного
молодіжного
обміну
«Apollon»
та
«Poseidon»
проводився культурно-освітній табір.

Вірменська діаспора міста Києва та Голосіївського району міста Києва
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Інші країни і культури (міжкультурне Березень 2019 року
поглибленим вивченням англійської взаємозбагачення).
робота шкільного клубу «Арарат»;
мови № 85 міста Києва
конкурс
віршів
Т.Шевченка
мовами національних спільнот.
Квітень 2019 року
Свято Материнства та краси;
Заходи, присвячені геноциду
вірменського народу;
Свято вірменської азбуки в
бібліотеці ім. Реріха.
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Представництво видавництва «Макміллан Паблішерз Лімітед»
(Велика Британія)
в Україні
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської
мови № 92 імені Івана Франка міста Києва

-

-

організація тренінгів та семінарів для вчителів школи;
проведення
методичних
семінарів/вебінарів для вчителів за
участю
авторів
підручників
видавництва «Макміллан»;
надання консультацій з питань
підготовки до ЗНО з англійської
мови;
участь
учителів
школи
у
Всеукраїнських семінарах з метою поширення професійного досвіду.

-

проведення онлайн-моніторингу
досягнень учнів за допомогою
онлайн-системи,
яка
була
розроблена
спеціалістами
видавництва
«Макміллан»системи
MacmillanLanguageTestingSystem
(MELTS)
за
рахунок
представництва
(впродовж
навчального року);
організація тренінгів та семінарів
для
викладачів
із
метою
ознайомлення
з
новинками
видавництва;
часть в обговоренні підручників із
автором
підручника
НМК
«Gateway» Девідом Спенсером за
допомогою
вебінарів
та
проведення онлайн уроку з
учнями школи.

Громадська організація
«Кримська родина»
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської
мови № 165 міста Києва

використання кримськотатарського
чинника як мотиву посилення
відчуття патріотизму та розвитку
цивілізаційного діалогу;
64

Протягом року
В рамках співпраці підготовлено та
проведено ряд заходів за участю членів
Меджлісу, голови кримськотатарського

-

популяризація
культурної
та
духовної спадщини народів Криму
та толерантне ставлення до
національних меншин.

ресурсного центру Ескандера Барієва,
історика, автора та ведучої телевізійної
прогами «Ехо історії» на каналі «ATR»
Гульнари
Бекірової,
кандидата
історичних наук Андрія Іванця, керівника
кримськотатарського
культурноосвітнього центру Аніфе Куртсеітова.
16 травня 2019 року
Відбувся захід до 75-х роковин депортації
кримських татар.
28 вересня 2019 року
Початок нового навчального року у
фольклорному гуртку кримськотатарської
культури на базі школи.
29 листопада 2019 року
Олімпіада з історії Криму та кримських
татар.

Французький інститут в Україні
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з
поглибленим вивченням іноземних
мов № 112 імені Т. Шевченка міста
Києва
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з
поглибленим вивченням французької
мови № 269 міста Києва

Підготовка до складання іспитів на Іспити на отримання
отримання Диплому з французької мови французької мови DELF.
DELF.
Знайомство з сучасною французькою культурою у всій її різноманітності: кіно,
театрально-сценічне
та
образотворче
мистецтво, література, дискусії тощо
шляхом проведення зустрічей з носіями французької мови, перегляду відеофільмів
французькою
мовою,
відвідування кінопоказів, виставок, фестивалів.
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Диплому

з

участь у тижні Франкофонії в
Україні: зустріч із франкомовним
письменником з Лівану Ахмадом
Жомаа;
«Свято Французького інституту в
Україні»;
перегляд вистав французькою
мовою;

-

уроки з носієм французької мови,
представником
Французького
інституту в Україні Лейлою Бус
Карен.

Посольство Італії в Києві
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської та італійської мов № 130 імені Данте
Аліг’єрі міста Києва

участь у конференціях;
культурний обмін.
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02.06.2019 року
Виступ учнів школи на відкритті
урочистостей,
присвячених
Дню
Республіки.
16.10.2019 року
Конференція
«Італія
й
мистецтво
(кіномистецтво, театральне мистецтво)».
23.04. - 16.10.2019 року
Зустрічі з послом у рамках проведення
Днів італійської культури.
17.12.2019 року
Святкування Різдва
вистава
учнів
школи
для
працівників посольства та їх
дітей;
Цикл
лекцій-презентацій
представниками посольства про
мистецькі, технічні та культурні
тенденції Італії.
16.10.2019 року
Внесок Італії до європейської та світової
культурної спадщини;
07.11.2019 року
Італійський кінематограф.
19.10.2019 року

Дні італійської кухні, майстер клас від італійського шеф- кухара
для учнів школи;
Семінари для учителів італійської
мови, викладачів університету ім.
Т. Шевченка спільно з учителями
італійських шкіл та університетів:
21.02.2019 року
«Європейські студії по-новому».
10.04.2019 року
«LEGIO Historica без меж».
12.12.2019 року
Styl-m-k-fest 2019.
-

Італійський інститут культури в Україні
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської
та італійської мов № 130 імені Данте
Аліг’єрі міста Києва
-

Відвідування мистецьких заходів, Культурний обмін:
які
проводяться
італійськими
відвідання учнями школи
діячами;
мистецьких виставок,
Відвідування мистецьких виставок;
Тиждень
італійського
Майстер-класи від італійських
кіно,
митців.
майстер- класи.
26.05.2019 року – участь у відкритті
Італійської програми на Міжнародному
кінофестивалі «Молодість»;
відвідання
італійських
кінофільмів:
26.05.2019 року
«Так і на землі»;
29.05.2019 року
«Дорога»;
31.05.2019 року
67

«Бик із Паллонетто».
13.09.2019 року
Участь у Відкритті VІ фестивалі «ITALIA
FESTIVAL BAROCCO».
21.10.2019 року
Участь у відкритті XIX ТИЖНЯ
ІТАЛІЙСЬКОЇ
МОВИ
У
СВІТІ
«ІТАЛІЙСЬКА МОВА НА СЦЕНІ».
30.10.2019 року
Відвідання виставки «Корозія характеру».
26.11.2019 року
Зустріч з шеф-кухарем Сальваторе
Капелано, майстер- клас із виготовлення
італійських ласощів.
06.12.2019 року
Зустріч учнів 4-5 класів із шеф-кухарем
Вінченцо Мантія, майстер- клас із
виготовлення піци.
06.12.2019 року
Участь учнів 10-11 класів у
відкритті
Міжнародного
фестивалю гітарної музики «Київ2019»;
Практика італійської мови:
робота
учнів
із
першоджерелами
в
бібліотеці Інституту;
спілкування з волонтерами –
носіями італійської мови.

Товариство Данте Аліг’єрі
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Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської та італійської мов № 130 імені Данте
Аліг’єрі міста Києва

Мовна практика;
Відвідання курсів.

Учні відвідують курси італійської мови,
здають міжнародний іспит на знання
італійської мови PLIDA та отримують
сертифікат, який офіційно засвідчує
знання італійської мови:
необхідне для використання в
професійній сфері (С1-С2) і дає
значну
перевагу
при
працевлаштуванні в Італії;
в країнах ЄС і в Україні; надає
пільгові умови при вступі до
вищих навчальних закладів Італії
та звільняє з обов'язкового
вступного іспиту з італійської
мови (B2);
звільняє від здачі обов'язкового
іспиту з італійської мови при
отриманні дозволу на проживання
або на тривале проживання в
Італії (A2).

Благодійна бельгійська асоціація
НПО Lingua Fortuna
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням французької мови № 269 міста Києва

Участь у заходах та проєктах;
Культурний обмін.

Громадська Організація
«Go Global»
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Участь у конкурсі «Lingua fortuna» перший етап конкурсу письмовий
- відправлення робіт;
другий - співбесіда дистанційно
по Skype французькою мовою).

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням французької мови № 269 міста Києва

Участь у заходах та проєктах;
Мовна практика.

-

-

Розроблення проєкту «Відкрий
Україну світові»;
Робота над суспільно-корисними
проєктами на екологічну тематику
–
захист
навколишнього
середовища;
Розмовні- та кіноклуби, ігри,
квести;
Міжкультурний захід за участю
всіх бажаючих дітей й іноземного
волонтера
(викладач французької мови Фан
Янг, Китай).

Український центр молоді та дітей
у Латвії
Школа І-ІІІ ступенів № 286 міста Освітня діяльність.
Києва

Листування.

Дарницький район
Міжнародна громадська організація
«Асоціація гайдів України»
Школа І-ІІІ ступенів № 62

-

-

Впровадження
проектів
та
програм,
що
сприяють
встановленню гендерної рівності,
розвитку
жіночого
лідерства,
підтримки молодіжних жіночих
ініціатив;
Організація і проведення семінарів,
круглих столів, конференцій та
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-

-

Традиційні патрульні заняття;
Перегляд вистави «Попелюшка» у
Національному
академічному
драматичному театрі ім. І.Франка;
Святкування Дня народження
патруля Pandora Power;
Зустріч «Гайдівська улюблена
справа»;

-

інших спільних заходів з гендерних
питань та проблем сім'ї;
Залучення інших громадських
організацій та бізнес-структур до
реалізації соціальних програм
всебічної підтримки дітей, молоді,
жінок та сім'ї.

-

Святкування
Дня
Роздумів
«Подорож у часі»;
Бесіди про гендерну рівність з
нагоди Міжнародного Дня жінок;
Екологічний
майстер-клас
з
розпису одягу (Патруль Puma);
Зустріч зі скаутами.

Представництво міжнародної освітньої групи
Пірсон Едюкейшн
(Велика Британія)
СШ № 291

-

-

-

-

СШ № 274

-

Підвищення
професійної
майстерності вчителів англійської
мови, опанування ними сучасних
комунікативних
технологій
іншомовного навчання;
Збагачення
методологічного
репертуару навчальних прийомів
та технік викладання англійської
мови;
Участь вчителів у науково–
практичних семінарах та сесіях,
семінарах–тренінгах,
демонстраційних
уроках,
які
підтверджено сертифікатами;
Заклади-центри підготовки до
Міжнародних іспитів (отримання
сертифікатів Пірсон тестів на
рівнях B1 та B2).
Підвищення
професійної
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Проведено заходи протягом року
Семінари-тренінги
для
вчителів
англійської мови.

Проведено заходи протягом року

-

-

-

Гімназія «Діалог»

-

-

-

майстерності вчителів англійської
мови, опанування ними сучасних
комунікативних
технологій
іншомовного навчання;
Збагачення
методологічного
репертуару навчальних прийомів
та технік викладання англійської
мови;
Участь вчителів у науково–
практичних семінарах та сесіях,
семінарах–тренінгах,
демонстраційних
уроках,
які
підтверджено сертифікатами;
Заклади-центри підготовки до
Міжнародних іспитів (отримання
сертифікатів Пірсон тестів на
рівнях B1 та B2).
Підвищення
професійної
майстерності вчителів англійської
мови, опанування ними сучасних
комунікативних
технологій
іншомовного навчання,;
Збагачення
методологічного
репертуару навчальних прийомів
та технік викладання англійської
мови;
Участь вчителів у науково–
практичних семінарах та сесіях,
семінарах–тренінгах,
демонстраційних
уроках,
які
підтверджено сертифікатами;
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Семінари-тренінги
англійської мови.

для

вчителів

Проведено заходи протягом року
Семінари-тренінги
для
вчителів
англійської мови.

-

Слов’янська гімназія

-

-

-

-

СШ № 296

-

-

Заклади-центри підготовки до
Міжнародних іспитів (отримання
сертифікатів Пірсон тестів на
рівнях B1 та B2).
Підвищення
професійної
майстерності вчителів англійської
мови, опанування ними сучасних
комунікативних
технологій
іншомовного навчання;
Збагачення
методологічного
репертуару навчальних прийомів
та технік викладання англійської
мови;
Участь вчителів у науково–
практичних семінарах та сесіях,
семінарах–тренінгах,
демонстраційних
уроках,
які
підтверджено сертифікатами;
Заклади-центри підготовки до
Міжнародних іспитів (отримання
сертифікатів Пірсон тестів на
рівнях B1 та B2).
Підвищення
професійної
майстерності вчителів англійської
мови, опанування ними сучасних
комунікативних
технологій
іншомовного навчання;
Збагачення
методологічного
репертуару навчальних прийомів
та технік викладання англійської
мови;
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-

-

-

-

семінари-тренінги для вчителів
англійської мови;
зустріч
з
професором
Лестерського
університету
Джефом Стенфордом (Велика
Британія) з метою підвищення
якості вивчення англійської мови
в гімназії (листопад 2019 року);
експертний аналіз вчителями
англійської
мови
навчальнометодичного комплексу «High
Note» (грудень 2019 року).

проведення ДЕМО уроків з
вчителями з Великої Британії;
прийом з нагоди святкування 10річниці
започаткування
міжнародних
мовних
іспитів
Пірсон в Україні у Резиденції
Посла Великої Британії в Україні;
методичний тренінг для вчителів
англійської
мови,
Людмила

-

-

Гімназія № 267

-

-

-

-

СШ № 105

-

Участь вчителів у науково–
практичних семінарах та сесіях,
семінарах–тренінгах,
демонстраційних
уроках,
які
підтверджено сертифікатами;
Заклади-центри підготовки до
Міжнародних іспитів (отримання
сертифікатів Пірсон тестів на
рівнях B1 та B2).
Підвищення
професійної
майстерності вчителів англійської
мови, опанування ними сучасних
комунікативних
технологій
іншомовного навчання;
Збагачення
методологічного
репертуару навчальних прийомів
та технік викладання англійської
мови;
Участь вчителів у науково–
практичних семінарах та сесіях,
семінарах–тренінгах,
демонстраційних
уроках,
які
підтверджено сертифікатами;
Заклади-центри підготовки до
Міжнародних іспитів (отримання
сертифікатів Пірсон тестів на
рівнях B1 та B2).
Підвищення
професійної
майстерності вчителів англійської
мови, опанування ними сучасних
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-

Сидорчук,
методист
Міжнародного
освітньометодичного центру PEARSONDINTERNAL;
методичний
тренінг
«Як
застосовувати
навчальну
платформу
English
Lab»,
Методист освітньо-методичного
центру Dinternal Education Юлія
Киянець.
семінари для вчителів;
творчі майстерні;
вікторини;
конкурси для учнів;
участь у тижнях англійської мови;
демонстраційні уроки (отримання
сертифікатів Пірсон тестів на
рівнях B1 та B2).

28.01.19 року
Демоурок за участю 7 класів СШ №105
для вчителів Дарницького району від

-

-

-

комунікативних
технологій
іншомовного навчання,;
Збагачення
методологічного
репертуару навчальних прийомів
та технік викладання англійської
мови;
Участь вчителів у науково–
практичних семінарах та сесіях,
семінарах–тренінгах,
демонстраційних
уроках,
які
підтверджено сертифікатами;
Заклади-центри підготовки до
Міжнародних іспитів (отримання
сертифікатів Пірсон тестів на
рівнях B1 та B2).

носія мови Сема Маккіна «Ефективне
використання автентичних матеріалів на
уроках англійської в середній школі».
12.03.19 року
Щорічна конференція шкіл-партнерів
«Пірсон».
15.10.19 року
Демонстраційний урок з носієм мови
Семом МакКином для учнів 8 класів СШ
№
105
із
запровадженням
комунікативних технологій на уроках
англійської мови у середній школі.
01.12.19 року
Участь вчителів англійської мови в серії
практичних семінарів від міжнародного
освітньо-методичного центру «Пирсон»
«100+ практичних та творчих ідей».

Міжнародна громадська організація
«Федерація всесвітнього миру»
СШ № 113

-

СШ № 291

-

Залучення школярів до справи
миру в Україні;
Підготовка кадрів волонтерських
організацій, юних послів миру;
Пропаганда миру серед молоді;
Участь у проектах, конференціях,
тренінгах;
Реалізація ідей миру;
Побудова культури миру.
Залучення школярів до справи
миру в Україні;
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-

-

Щомісячна участь у роботі
«Школи миру»;
Отримання сертифікатів юних
послів миру;
Участь у роботі Школи юних
послів миру: тематичні заняття,
тренінги та акції (протягом року
щомісячно).
Щомісячна участь
«Школи миру»;

у

роботі

-

Слов’янська гімназія

-

Підготовка кадрів волонтерських
організацій, юних послів миру;
Пропаганда миру серед молоді;
Участь у проектах, конференціях,
тренінгах;
Реалізація ідей миру;
Побудова культури миру.
Залучення школярів до справи
миру в Україні;
Підготовка кадрів волонтерських
організацій, юних послів миру;
Пропаганда миру серед молоді;
Участь у проектах, конференціях,
тренінгах;
Реалізація ідей миру;
Побудова культури миру.

-

-

Отримання сертифікатів юних
послів миру;
Участь у роботі Школи юних
послів миру: тематичні заняття,
тренінги та акції (протягом року
щомісячно).
Щомісячна участь у роботі
«Школи миру»;
Отримання сертифікатів юних
послів миру;
Участь у роботі Школи юних
послів миру: тематичні заняття,
тренінги та акції (протягом року
щомісячно).

Міжнародне видавництво
«Оxford University Press (OUP)»
СШ № 105

19.02.2019 року
Участь вчителів англійської мови в
заходах в рамках «Oxford Day»

Міжнародна громадська організація
Федерація жінок за мир у всьому світі
СШ № 113

-

участь у конференціях;
взаємовідвідування заходів.

Громадська Організація
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-

міжнародна
конференція
«Загальнолюдські цінності запорука миру та злагоди у
всесвіті» (вересень, 2019 року).

«Міжнародна академія культури безпеки, екології та здоров’я»
СШ № 127

Співпраця в рамках проекту «Даючи Спільна робота над узагальненням
знання – збережи здоров’я».
досвіду роботи школи з втіленням в
освітній процес здоров’язберігаючих
технологій.

Українська спілка в’язнів жертв нацизму
СШ № 127

Співпраця в рамках проекту «Пишемо Екскурсія до етнографічного комплексу
історію разом».
«Українське село».

«Global dignity»
Гімназія № 261

Участь у Всесвітньому Дні гідності.

21.11.2019 - 10.12.2019 рр
Проведення заходів до Всесвітнього Дня
Гідності.

Міжнародна освітня компанія
«Anyway»
Гімназія № 267

Профорієнтація для учнів.

Семінари для учнів та їх батьків щодо
навчання в країнах Європи.

Громадська організація
«Міжнародний Союз Молоді»
(МСМ)
Гімназія № 267

-

Профорієнтація для учнів 9-11 Участь у Міжнародній Олімпіаді МСМ
класів;
«Generation
MSM
–
покоління,
Підготовка
до
Міжнародних спрямоване у майбутнє».
іспитів з англійської мови;
Участь в освітніх програмах
Чеської
Республіки
та
Великобританії.

FLEX
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(програма культурного обміну
Бюро у справах освіти і культури
Державного департаменту США)
Гімназія № 267
Київська інженерна гімназія

Профорієнтація для учнів 9-11 класів Участь учнів у
(презентації,
тестування)
Академічні майбутніх лідерів».
програми обміну молоді.
Профорієнтація для учнів 9-11 класів Участь учнів у
(презентації,
тестування)
Академічні майбутніх лідерів».
програми обміну молоді.

«Програмі

обміну

«Програмі

обміну

«Сучасні Аргонавти»
(UNICEF)
Республіка Греція
СШ № 105

-

-

-

Освітній
Вивчення
грецької
мови
та
удосконалення англійської мови;
Культурний
Ознайомлення
з
культурою,
традиціями та археологічними
пам’ятками Греції та історією
країн Середземномор’я;
Туристичний
Оздоровлення дітей на узбережжі
Егейського моря.

Червень - серпень 2019 року
відвідування
тематичних
екскурсій;
вивчення англійської та грецької
мов;
проведення
різноманітних
тренінгів;
відвідування
археологічних
пам’яток.

Представництво видавництва «Hueber» в Україні
(Німеччина)
СШ № 291

-

Навчання вчителів
новітніми НМК;
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роботі

з 18.12.2019 року
Зустріч вчителів

МО

з

методистом

-

Відвідування
та
організація німецького видавництва “Хубер” Яснюк
семінарів для викладачів.
С. на тему “Планування уроків у школі за
новими НМК”.

Міжнародна студентська громадська організація
«AIESEC»
Ліцей «Наукова зміна»

Міжнародний проект «Світ без кордонів».

Культурно- просвітницький центр
Ист Вест Брідж Сенте
(East-West-Bridge-Centre)
(м. Лондон)
Ліцей «Наукова зміна»

-

Обмін учнівськими, учительськими Спільні уроки з носіями англійської мови.
делегаціями;
Обмін
досвідом
вчителів,
сертифікація вчителів, учнів;
Вивчення новітніх методик;
Участь у семінарах підвищення
кваліфікації;
Надання необхідної навчальної
літератури.

Дослідно-освітній консорціум
HREC з вивчення Голодомору
(Канадські студії)
Гімназія «Діалог»

-

-

Поширення серед учнів та вчителів Міжнародний семінар в Чорноморську.
історії інформації та матеріалів
дослідження
Голодоморів
в
Україні;
Надання
методичної
та
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інформаційної підтримки щодо
написання робіт з теми в рамках
МАН.

«Яд Вашем» –
центр вивчення Голокосту в Єрусалимі
Гімназія «Діалог»

Вивчення Голокосту в Україні.

Міжнародний учительський семінар у
Єрусалимі.

Благодійний культурний фонд
«Україно-Шотландський Досвід»
(Шотландія)
Гімназія № 315

-

Мовна практика для учнів;
Участь
у
міжнародних відпочинкових програмах.
-

анкетування;
підготовка;
подорожі до Шотландії.

Ресурсний Центр Британської Ради
Гімназія № 315

-

підвищення кваліфікації вчителів;
надання необхідної навчальної
літератури;
проведення
культурно-освітніх заходів.

відвідування
та
організація
семінарів для вчителів;
проведення конкурсів;
тестування для учнів.

Французький культурний центр
Гімназія № 315

-

підвищення кваліфікації вчителів;
надання необхідної навчальної
літератури;
проведення
культурно-освітніх заходів.

Громадська організація
«Чорні запорожці»
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участь
в
олімпіаді
знавців
французької мови, конкурсах;
організація екскурсій, зустрічей;
перегляд фільмів.

м. Перемишль
Польща
СШ № 305

Напрями співпраці:
культурно-освітній;
мистецький: проведення семінарів,
круглих
столів,
відзначення
державних
свят,
відвідування
музеїв;
збереження історії полку Чорних
запорожців;
вивчення та поширення матеріалів
щодо участі полку у подіях 19181920-х років;
залучення дітей та молоді до
вивчення історії;
вшанування борців за незалежність
України.

Травень 2019 року
Участь у міжнародній конференції
«Шляхами козацької слави» (Коваленко
С.В.).
Червень 2019 року
Участь учителів школи у Пікулицькій
ході (м. Перемишль).
Жовтень 2019 року
Відвідування музеїв козацької
слави в Україні (учнями школи №
305 разом з представниками
організації Чорних Запорожців);
Спільні
урочисті
заходи,
присвячені
Дню
захисника
України та Дню Українського
козацтва у приміщенні школи №
305.

Громадська організація
«Україно - болгарський культурний центр «Сердіка»
Гімназія № 323

-

сприяння
збереженню Червень-серпень 2019 року
національних традицій;
м. Ахелой (Болгарія).
виховання поваги до самобутності Міжнародний дитячий конкурс
будь-якої національної культури.
пісні, в якому лауреатами стали
учні гімназії з 6-х ти 7-х класів;
Конкурс широко висвітлювався на
німецькому дитячому телеканалі.
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Міжнародна організація «PPIE»
(«PartnerPraca i Edukacja Sp.z o.o c»
(«Партнерська робота та освіта»)
(Польща)
Гімназія № 323

-

профорієнтаційна робота з учнями; розвиток комунікативної культури та соціокультурної освіченості;
підтримка обдарованої молоді;
налагодження науково-методичної
співпраці;
сприяння цікавому та змістовному
дозвіллю учнів.

профорієнтаційні презентації;
сприяння участі у дитячих
мистецьких заходах;
організація
відпочинкових
програм.

Асоціація
«Центр волонтерства БЕСКИДИ»
(Польща)
Гімназія № 323

-

-

спільні дії педагогів, волонтерів, а також учнів з метою пізнання
культури, історії, а також рідної
мови інших народів;
обмін досвідом у сфері загальної
середньої освіти;
інше співробітництво в галузі
освіти і культури.

Організація
та
проведення
культурологічних
учнівських
конференцій іноземними мовами;
Організація
екскурсійних
та
відпочинкових програм

Міжнародний освітній Фонд ім. Я. Мудрого
Гімназія № 323

-

допомога
у здобутті
освіти сиротам,
малозабезпеченим
талановитим дітям;
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підтримка гімназійних заходів
національно-патріотичного
та
інтелектуального спрямування;

-

вивчення історії, культури і мистецтв українського народу,
його національних традицій.

заохочення активних гімназистів.

Міжнародна корпорація
Cisco Systems
Київська інженерна гімназія

Організація та проведення мовних, Проект «Girls in ICT Day».
науково-освітніх, культурологічних акцій.

Корпорація INTEL
(США)
Київська інженерна гімназія

Популяризація
та
розповсюдження Національний
етап
міжнародного
наукових інноваційних технологій.
конкурсу науково-технічної творчості
школярів Intel ISEF (Intel International
Science
and
Engineering
Fair):
PolitecoУкраїна – 2019.

LEGO Group
(Данія)
Київська інженерна гімназія

Розвиток дитячої
ігрового навчання.

творчості

засобами Всеукраїнський
«ROBOTICA».

STEM-фестиваль

Британська ядерна асоціація
«Nuclear graduates»
Київська інженерна гімназія

Проведення наукових конференцій у Науково-практична
конференція
форматі
культурного
діалогу
з «Актуальні питання сучасної ядерної
представниками
наукової
світової енергетики Британії та України».
спільноти.

Громадська Організація
«Школа військово-патріотичного виховання «Сова»
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Київська інженерна гімназія

Співпраця
у
сфері
національно- Інтерактивні
патріотичного виховання молоді.
Польща».

діалоги

«Україна

та

British Council,
Oxford University Press,
Express Publishing
Київська інженерна гімназія

Формування мовної, соціолінгвістичної Міжнародні екзаменаційні іспити IELTS,
компетенції.
Cambridge
English
Language
Test
Assessment, Pearson Test, TOEFFL.

Польський Фонд
«Свобода і демократія»
(Fundacja Wolnosc i Demokracja)
Слов’янська гімназія

-

надання методичної допомоги
викладанні польської мови.

у Травень 2019 року
участь у VI Всеукраїнському
диктанті з польської мови «Япишу,
Ти-пишеш,
Ми
–
пишемо…»;
участь у програмі «Розвиток
польської освіти в Україні».
Грудень 2019 року
Фольклорне свято до Різдва Христового
за польскими традиціями.

Культурно-спортивне товариство
«Jagielonia»
(Польща)
Слов’янська гімназія

Вивчення історії, культури, традицій.

Спілка поляків в Україні
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Екскурсійні та відпочинкові програми.

Слов’янська гімназія

-

організація оздоровлення дітей;
мовна практика.

візити учнів гімназії в канікулярний час в
м. Пулави (Польща) на мовну практику та
оздоровлення.

Польська Київська асоціація
«Молоді та креативні»
Слов’янська гімназія

-

вивчення
культурного
історичного спадку Польщі.

та Вересень 2019 року
Участь
у
загальнопольській
акції
«Національні польські читання 2019».
Листопад 2019 року
участь у «Забігу Незалежності» в
рамках
святкування
річниці
незалежності Польщі;
участь у економічній грі « Великі
поляки для Польщі та світу».
Грудень 2019 року
участь у літературному вечорі
лауреатки Нобеліської премії
Ольги Токарчук в рамках V
Форуму молодих поляків в
Україні.

Словацько-Європейська культурна асоціація
«FEMAN»
за підтримки Посольства Словаччини в Києві
ДЮЦ

Зміцнення та розвиток національно- V Ювілейні мистецькі заходи « Дні
культурних зв`язків між дітьми.
України в Кошице».

Фундація популяризації і розвитку польських традицій,
Центр культури м. Брзозів
ДЮЦ

молодіжний польсько-український обмін.
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Програма

культурних

заходів

в

м.

Брзозів, Польща.

Українська Рада Миру
Гімназія № 315

Колективний член Української Ради Миру. -

-

культурно-освітні та оздоровчі
програми для учнів та вчителів
гімназії з відвіданням визначних
місць Греції;
участь у міжнародних форумах
українців.

Міжнародний проект
«Школа миру»
СШ № 113

Об’єднання молоді в боротьбі за мир.

-

Засідання Школи Миру(1 раз на
місяць) «Діалог культур»;
Участь у проекті - акції “Я віддаю
свій голос за мир”;
Вручення сертифікатів послам
миру.

Штаб – квартира ЮНЕСКО
(Франція)
Слов’янська гімназія

робота в ПАШ ЮНЕСКО.
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Листопад 2019 року
участь
у
проектах
ПАШ
ЮНЕСКО;
проведення
семінарів,
конференцій;
відзначення
дат
ООН
та
міжнародних свят;
молодіжний форум «Спадщина
ЮНЕСКО. Україна» до 66 річниці
ПАШ ЮНЕСКО;

Гімназія «Діалог»

робота в ПАШ ЮНЕСКО.

-

-

творча зустріч старшокласників із
Молодіжним послом ЮНІСЕФ в
Україні Тарасом Тополею.
участь
у
проектах
ПАШ
ЮНЕСКО;
проведення
семінарів,
конференцій;
відзначення
дат
ООН
та
міжнародних свят;
молодіжний форум «Спадщина
ЮНЕСКО. Україна» до 66 річниці
ПАШ ЮНЕСКО;
творча зустріч старшокласників із
Молодіжним послом ЮНІСЕФ в
Україні Тарасом Тополею.

Посольство Франції в Україні
Гімназія №315

-

Ознайомлення
з
історією
і
культурою країни;
Розширення
міжнародної
європейської співпраці.

Участь вчителів французької мови та
учнів гімназії у семінарах та конкурсах
під егідою представників дипломатичної
місії.

Посольство Фінляндії в Україні
Скандинавська гімназія

-

Ознайомлення
з
історією
і
культурою країни;
Розширення
міжнародної
європейської співпраці.

Святкування
Дня
Фінляндії 06.12.19 року.

незалежності

Посольство Швеції в Україні
Скандинавська гімназія

-

Ознайомлення
з
культурою країни;
Розширення
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історією

і

міжнародної

13.12.19 року
Святкування дня Святої Люсії.

європейської співпраці.

Посольство Республіки Корея в Україні,
Корейський освітній центр в Україні
Гімназія № 290

-

Вивчення корейської мови з
носіями;
Зустрічі з представниками з метою
вивчення культури та традицій;
Обмін педагогічним досвідом.

25.10.2019 року
Фестиваль корейської мови в школах
Києва.
12.12.2019 року
Конкурс малюнків «Чудовий корейський
острів Док-до».

Освітній проект
«Cambridge English School»
Ліцей «Інтелект»

Підтримка
навчально-методичними 17.03.2019 року
матеріалами при вивченні предметів Складання міжнародного іспиту FCE з
англомовного циклу.
англійської мови учнями 11-х класів.

Посольство Індії в Україні
Ліцей «Інтелект»

-

-

Зустрічі
з
представниками
посольства, відомими діячами
науки та культури;
Знайомство з культурою, історією,
традиціями, системою освіти Індії.
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Листопад 2019 року
Зустріч учнів 9-11-х класів з послом Індії
в Україні його високоповажністтю Пата
Сарпаті.
12.11.2019 року
Проведено телеміст між учнями ліцею
«Інтелект» та «Міжнародної Школи
Лаладжи Меморіал Омега», Ченнаї на
тему «Толерантність: усі ми різні, але нас
об’єднуютьспільні права».
23-24.11.2019 року
Взято участь у Міжнародному конгресі з
аюрведи (Київ).

28.11.2019 року
Проведено зустріч учнів ліцею,
вчителів з відомимі лікарями
аюрведи й йоги;
Проведено обсеження та надані
рекомендації
з
лікування
бажаючим батькам та учням
ліцею індійськими лікарями.
Грудень 2019 року
Створений та працює клуб
шанувальників йоги для батьків
учнів ліцею;
заняття
клубу
проводяться
щонеділі у понеділок, середу,
суботу та неділю.
12-23.12.2019 року
Відбулася подорож групи учнів, батьків
вчителів до Індіїї з метою знайомства з
системою освіти, історії та культури
Індії.

Посольство України в Угорщині
(м. Будапешт)
СШ № 316

Національно-патріотичне виховання.

Телеміст з нагоди 205 річниці від Дня
народження Тараса Шевченка.

Деснянський район
Центр розвитку польської освіти за кордоном ORGER
(м. Варшава)
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів -

методична;
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Мовні курси;

№23 з поглибленим
англійської мови

вивченням -

інформаційно-просвітницька.

-

Участь в освітньому процесі
вчителів-представників Польщі

«Національна організація скаутів України»
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 207 з поглибленим вивченням
англійської мови

інформаційно-просвітницька.

-

поїздка
до
Кракова
за
Вифлеємським вогнем;
передача Вифлеємського вогню до
церкви Святих Мучеників Адріана
та Наталії, Софійського собору,
Михайлівського собору, музей
Світової
війни,
Міністерство
спорту.

«Червоний Хрест»
Школа І-ІІІ ступенів № 238

-

поширення знань;
Проведення уроків медичної підготовки
підготовка до допомоги під час для учнів 10-11 класів.
катастроф і подолання їх наслідків;
охорона здоров'я;
соціальна підтримка.

Посольство Соціалістичної Республіки В’єтнам в Україні
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 251 імені Хо Ши Міна з
поглибленим вивченням англійської мови
-

обмін досвідом в галузі передових
педагогічних технологій;
обмін навчальною та науковометодичною літературою;
участь в освітніх проектах.
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17.05.2019 року
Конференція, присвячена 129-ій річниці з
Дня народження першого Президента
В’єтнаму Хо Ши Міна.
01.09.2019 року
Представники Посольства СРВ в Україні
були присутні на «Святі зустрічі шкільної
родини».
09 вересня 2019 року

В межах співпраці між школою та
Посольством СРВ в Україні школу
відвідав Надзвичайний та Повноважний
Посол
Соціалістичної
Республіки
В’єтнам в Україні Пан Нгуєн Ань Туан та
делегація Товариства дружби «В’єтнамУкраїна» на чолі з Данг Ван Чієн.
До
складу
делегації
входили
високопосадовці
В’єтнаму,
які
є
випускниками провідних вузів України.

Міжнародна громадська організація чорнобильців
«Земляки»
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
№ 264 з поглибленим вивченням
англійської мови
Школа І-ІІІ ступенів № 270

-

методична;
інформаційно-просвітницька;
інтерактивна.
методична;
інформаційно-просвітницька.

Ознайомлення
26.04.2019 року
Спільний захід «Чорнобиль в долях і
душах». Були присутні гості з Японії.
13.11.2019 року
Зустріч з японськими самураями в рамках
європейського турне бойового театру
«Kamui».
26.04.2019 року
Спільний захід до Міжнародного дня
постраждалих від радіаційних катастроф
та до Дня Чорнобильської аварії.

Громадська організація скаутів
«Оріяна»
Школа І-ІІІ ступенів № 276

-

Знання

українських
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традицій, -

Скаут-кемп;

-

народної та сучасної культури;
Україна підтримує міжнародні екологічні проекти;
Різдвяні традиції світу.
-

Краєзнавчий квест;
Еко-квест у Палаці дітей та
юнацтва;
Різдво на Михайлівській площі.

Товариство дружби
«Болгарія-Україна
м. Софія
Навчально-виховний
комплекс «Спеціалізована школа І-ІІ ступенів з
поглибленим
вивченням
природничих наук – Ліцей № 293

інформаційно-просвітницька.

-

День визволення Болгарії;
День Незалежності Болгарії.

Посольство республіки Болгарії в Україні
Навчально-виховний
комплекс «Спеціалізована школа І-ІІ ступенів з
поглибленим
вивченням
природничих наук – Ліцей № 293

інформаційно-просвітницька.

-

День Кирила та Мефодія;
Мартовіца.

Представництво Британської Ради в Україні
Спеціалізована школа № 301 імені Ярослава Мудрого
-

Обмін досвідом;
Спілкування;
покращення знань
мови;
ознайомлення
з
історією країни.

Листопад 2019 року
Спілкування в системі “Internet”.
з іноземної Грудень 2019 року
Участь вчителів школи у семінарі.
культурою,

Представництво Європейського Союзу в Україні
Економіко-правовий ліцей

Підвищення
обізнаності
щодо Замовлення публікацій Європейського
Європейського Союзу та відносин ЄС- Союзу, участь в інформаційних заходах та
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Україна шляхом проведення дискусій, акціях, обговорення Дня заснування ЄС,
бесід серед молоді
проголошеного 01.11. 1993 року.

Представництво Британської Ради в Україні
Економіко-правовий ліцей

Вивчення англійської мови та культурного
обміну з native speakers

Організація роботи розмовного клубу
(Speaking club)

Cambridge Assessment International Education
«Загальноосвітній навчальний заклад Кембридж, Велика Британія
«Міжнародна школа Глобус»

Вересень 2019 року
Міжнародна Конференція Кембридж
шкіл.
Жовтень 2019року
Міжнародні іспити Cambridge Primary
Checkpoint.

Дніпровський район
Міжнародний освітньо-методичний центр
Dinternal Education
НВК «Домінанта»

НВК № 183 «Фортуна»

Постачання
методичних матеріалів.
2.
Використання інформаційних баз
он-лайн.
3.
Участь у проектах та програмах
Освітньо-культурні
1.

Участь в науково-методичних
семінарах вчителів англійської
мови.
Участь в науково-методичних
семінарах
для
вчителів
англійської мови.

НВК № 209 «Сузір’я»

Представництво британської видавничої групи
Pearson Education
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(Longman)
в Україні
СШ № 98

Методична допомога вчителям іноземних мов
-

НВК «Домінанта»

Участь у заходах,
конкурсах
та методичних семінарах для викладачів та
учнів,
організованих
«Пірсон»,
«Дінтернал
Ед’юкейшн»
та
«Міжнародним екзаменаційним центром».
-

НВК № 30 «ЕКОНАД»

Надання методичної допомоги та
консультацій вчителям та учням
навчального закладу;
Постачання
методичних
матеріалів;
Проведення методичних семінарів
та вебінарів для викладачів
англійської мови.
Придбання навчальної літератури
Освітні

СШ № 31
НВК № 167

-
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-

-

Тренінги
для
професійного
розвитку вчителя;
Учительський семінар «Ефективні
методи та прийоми роботи на
уроках англійської мови»;
Воркшоп «Ефективна підготовка
до ЗНО з англійської мови.
Для учнів 11-х класів методистом
Міжнародного освітнього центру
проведено семінар з підготовки
написання ЗНО-2020 з англійської
мови;
Проведено районний семінар для
вчителів англійської мови з
написання ЗНО-2020 з англійської
мови.
Участь у методичних семінарах та
вебінарах
для
викладачів
англійської мови, організованих
представництвом;
Залучення іноземних фахівців до
навчально-виховного процесу;
Застосування
матеріалів
видавництва у роботі з учнями.
Проведення семінарів
Семінари;
Тренінги;
Вебінари.

СШ № 327

Освітні

-

-

Методичні
семінари,
вчителів
у
представництва;
Партнер «Пірсон».

участь
заходах

Організація
Pearson Dinternal Teacher Development Project
СШ № 31

Навчання вчителів іноземної мови

-

Проведення семінарів, отримання
вчителями сертифікатів.

Популяризація українських традицій та звичаїв в країні та за її межами.
-

Мистецькомуий захоід «УкраїнаАвстрія: діалог культур»;
Майстер-класи
з
народною
артисткою України Л. Горовою,
етномайстринею В. Левківською,
студія
народної
пісні
Національного
університету
технологій та дизайну «Червона
калина» та їх керівником Т.
Кисляк;
В рамках проекту «УкраїнаАвстрія: діалог культур» в школі
відбулися
заходи
«Віденська
кав’ярня», «Музична скринька»,
квест
учнівських
турфірм
«Подорож Австрією».

Громадська Організація
«Україна-Світ»
СЗШ № 11

-

Міжнародна Асоціація Вальдорфської педагогіки
в Центральній та Східній Європі
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та далі східних країнах
(IAO / Internationale Assoziation fur Waldorfpеdagogik in Mittelund Osteuropa
und weiter ostlichen Lаndern)
СЗШ № 195

-

-

Підтримка розвитку вальдорфської
педагогіки у світі.
Фінансування окремих проектів.
Науково-педагогічна
підтримка
Вальдорфських шкіл України.
Надання допомоги з підвищення
кваліфікації та організації освіти
вальдорфських педагогів.
Розробка
нормативно-правового
забезпечення
діяльності
Вальдорфських шкіл України

-

-

-

Благодійний фонд
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Методична підтримка діяльності
вальдорфських класів;
Консультації щодо організації
Вальдорфської школи та системи
управління;
Фінансова допомога;
Участь директора ІАО Крістофа
Йоханнсена у Міжнародному
Форумі
до
100-річчя
вальдорфської
педагогіки
«Навчати бачити світ, любити
світ, змінювати світ» на базі СЗШ
№ 195;
Виступ з вітальною промовою,
зустрічі з вчителями та батьками;
Участь
вчителів
школи
у
Міжнародній конференції до 100річчя вальдорфської педагогіки
«Людинознавство Р. Штайнера»
на базі Waldorfschule "Aregnazan
Bildungszentrum" (Вірменія) – Т.
Москальова, Т. Сотникова, А.- М.
Садовька.

"Друзі мистецтва виховання Рудольфа Штайнера"
(Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners)
СЗШ № 195

Фінансова
підтримка
розвитку вальдорфської педагогіки у світі.
-

-

Надання фінансової допомоги у
наступних проектах;
Практика педагогів за кордоном;
Візити кураторів школи;
Участь
у
Міжнародній
конференції
до
100-річчя
вальдорфської педагогіки на базі
Freie Waldorfschule Uhlandshöhe
(Німеччина) – О. Мезенцева;
Організація участі української
офіційної делегації МОН України
та НАПН України в урочистостях
до
100-річчя
вальдорфської
педагогіки в Темподромі (м.
Берлін,
Німеччина)
–
О.
Мезенцева.

Громадська організація
«Європейська Асоціація Штайнер\Вальдорфських Батьків»
(European Network of Steiner Waldorf Parents)
СЗШ № 195

Об’єднання батьків Вальдорфських шкіл Європи для співпраці в сфері освіти та
захисту дитинства
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Участь
у
Міжнародній
конференції «100 Years of Waldorf
Pedagogy – Preserving Ashes or
Lighting Fires». (Р. Чернявський,
М. Пассалаква, Є. Розова (від
Батьківської
Ради)
на
базі
Waldorfschule
Berlin-Mitte
(Німеччина);

-

-

Участь членів Асоціації Торстена
Цібеля та Еллен Ниман у
Міжнародному Форумі до 100річчя вальдорфської педагогіки
«Навчати бачити світ, любити
світ, змінювати світ» на базі СЗШ
№195;
Виступи з вітальними промовами,
зустрічі з вчителями та батьками.

Міжнародний форум Штайнер / Вальдорфської освіти «Гаазьке коло»
(International Forum forSteiner/Waldorf Education)
при Секції Педагогічний Наук Гетеанума
(Дорнах, Швейцарія)
СЗШ № 195

-

-

Обмін інформацією з ключових питань
освіти,
які
мають
національне
або
глобальне значення;
розробки та коригування ключових
критеріїв вальдорфської педагогіки та шляхів їх застосування в різних
географічних,
культурних,
економічних і політичних регіонах
світу.

Представництво від України – О.
Мезенцева;
Участь у засіданні на базі
Edinburgh Steiner School (Велика
Британія);
Участь у засіданні на базі Seminar
für
Waldorfpädagogik
Berlin
(Німеччина).

Благодійний фонд Оберіг
НВК №183 «Фортуна»

Освітньо-культурні

10.06.2019-21.06.2019 року
Поїздка до Австрії м. Холцгау.
27.10.2019-03.11.2019 року
Поїздка до Німеччини, м. Наумбург.
21.12. 2019-29.12.2019 року
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Поїздка до Німеччини, м. Берлін.

Центр німецької культури
«Відерштраль»
НВК «Домінанта»

-

-

-

-

-

-

Створення сприятливих умов для
вивчення німецької мови та
культури;
Використання учнями закладу
освіти матеріальної бази центру та
закладу освіти з метою більш
досконалого вивчення німецької
мови;
Ознайомлення з проектами та
заходами, які відбуваються на базі
центру;
Надання
практичної
та
консультативної
допомоги
вчителям німецької мови;
Залучення носіїв німецької мови
для проведення спільних заходів;
Ознайомлення
з
навчальними
програмами центру та з умовами
складання екзаменів на отримання
австрійського мовного диплому
(OSD);
Здійснення
навчальнопізнавальних поїздок учнів та
викладачів
до
Австрії
та
Німеччини,
ознайомлення
з
історією, культурою та традиціями
німецького народу.
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Жовтень 2019 року
Участь вчителів німецької мови у
святкуванні свята осені «Октоберфест».
5 листопада 2019 року
Здобувачі освіти НВК "Домінанта" мали
можливість взяти участь у яскравому,
сучасному, інтелектуально-наповненому
брейн-ринзі, завдяки якому учасники
команд проявили свої знання та вміння з
країнознавства та культури Німеччини.
Листопад 2019 року
Участь вчителів кафедри іноземних мов
закладу у методичному семінарі на тему:
«Викладання німецької мови для дітей
різних
вікових
категорій»,
який
проходив на базі Центру для вчителів
німецької мови України.
08 - 10 листопада 2019 року
Участь вчителів у Всеукраїнському
семінарі BIZ з дітьми шкільного і
дошкільного віку».
06 – 08 грудня 2019 року
Участь вчителів у Всеукраїнському
семінарі BIZ з мовної роботи з
дорослими.

Міжнародна організація
«ITEFL Ukraine»
НВК «Домінанта»

1. Членство вчителів англійської мови у Участь учителів англійської мови у
міжнародній організації «ITEFL заходах даної організації.
Ukraine»;
2. Участь у проектах, конференціях,
семінарахю

Кембріджська англійська школа
НВК № 167

Освітні

-

співпраця в проектах з предмету
англійська школа;
складання мовних іспитів А2 – С1.

Інститут Суспільних Ініциатив
НВК № 167

Освітньо-культурні.

-

Модель-ООН 2020.

Українська Асоціація Європейських студій
НВК № 167

Освітньо-культурні.

-

Модель-ООН 2020.

Благодійний фонд
«Стабілізейшн Суппорт Сервісез»
НВК № 167

Освітньо-культурні.

-

Модель-НАТО 2020.

Мистецькі експедиції
НВК № 167

Дослідження
культурної
спадщини України в рамках ПАШ ЮНЕСКО.
-

екскурсії до історичних пам’яток
України;
дослідження культурної спадщини
України.

The International Union of Youth
НВК № 167

Освітні.

-
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підготовка
до
участі
міжнародних олімпіадах.

в

European Youth of Ukraine
НВК № 167

Освітньо-культурні.

соціальні заходи;
зустрічі з молоддю;
зарубіжних країн.

-

Представництво британської видавничої групи
Oxford University Press в Україні
НВК № 30 «ЕКОНАД»

СШ № 31
НВК № 167

Надання методичної допомоги та
консультацій вчителям та учням
навчального закладу;
Постачання
методичних
матеріалів;
Проведення методичних семінарів
для викладачів англійської мови.
Придбання навчальної літератури.
Освітні.
-

-

-

Участь у методичних семінарах
для викладачів англійської мови,
організованих представництвом;
Застосування
матеріалів
видавництва у роботі з учнями;
Залучення іноземних фахівців до
навчально-виховного процесу.
Проведення семінарів.
Семінари;
Тренінги;
Вебінари.

Представництво британської видавничої групи
Macmillan Education в Україні
НВК № 30 «ЕКОНАД»

НВК № 183 «Фортуна»

Надання методичної допомоги та консультацій вчителям та учням
навчального закладу;
Постачання
методичних матеріалів;
Проведення методичних семінарів
для викладачів англійської мови.
Освітні.
-
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Участь у методичних семінарах
для викладачів англійської мови,
організованих представництвом;
Застосування
матеріалів
видавництва у роботі з учнями.
Участь в науково-методичних
семінарах та майстер-класах для

НВК № 167

Освітні.

-

вчителів англійської мови.
Семінари;
Тренінги;
Вебінари.

Видавничий дім Фоліо
НВК № 183 «Фортуна»

Освітні.

-

Участь в науково-методичних
семінарах та майстер-класах для
вчителів англійської мови.

-

Участь в науково-методичних
семінарах та майстер-класах для
вчителів англійської мови.

-

Speaking Club with native speakers
(учні 6-10 класів).

-

Проведення тестів на рівень В1,
В2;
Знайомство з європейськими,
американськими та канадськими
закладами освіти;
Семінари з ЗНО та з умов вступу
до ВНЗ.

Видавництво
Express Publishing
НВК №183 «Фортуна»

Освітні.

Центр іноземних мов
Up&Go
НВК № 183 «Фортуна»

Освітні.

Міжнародна компанія
Dynasty
СШ № 31

Пошук успішних студентів.

-

-

Albion Education
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НВК «Домінанта»

Участь
у
семінарах.

проектах,

конференціях, 06 грудня 2019 року
В рамках проекту Tips and Tricks for
Successful English Teaching взяли участь у
методичному інтерактивному семінарітренінгу на тему "Engaging with thinking
skills at the lessons of English".

Центр Польської освіти
НВК № 30 «ЕКОНАД»

-

Промоції
польських
Вищих
навчальних закладів;
Надання інформаційних матеріалів
про країну Польщу;
Інформування щодо польськоукраїнської співпраці.

-

Участь учнів 9-11 класів НВК у
міжнародних профорієнтаційних
заходах.

Гете – інститут
НВК № 167

Гімназія № 191 м. Києва

освітньо-культурні

Підвищення кваліфікації вчителів;
Стажування вчителів;
Семінари;
Культурні заходи для дітей.
Відвідування виставок, участь у роботі Листопад 2019 року
семінарів, робота в проектах
Участь вчителів гімназії у Дегітальному
конгресі «Наука і навчання в епоху
цифрових технологій».

Fulbright tea
Гімназія № 191 м. Києва

Програма обміну.

Вересень - жовтень 2019 року
Програма обміну для вчителів середніх
шкіл по впровадженню медіаграмотності
в школах.

Юнеско
Гімназія № 191 м. Києва

-

відвідування заходів;
103

-

участь у поетичному фестивалі

-

участь у роботі семінарів;
організація заходів.
-

-

-

-

«На крилах надії», організованому
ПАШ ЮНЕСКО;
участь у Моделі ООН у гімназії
№136;
участь у регіональній екомистецької конференції ПАШ
ЮНЕСКО «Сучасні погляди на
майбутнє планети та людства»,
яка проходила на базі НВК 39 м.
Києва;
участь V науково-практичній
конференції
«Модель
ООН:
Сканді Юніор»;
участь у моделі ООН-2019» у
стінах НВК №167 м. Києва. Тема
конференції
«Глобальне
лідерство»;
участь
у
конференції
асоційованих шкіл ЮНЕСКО
«Видатні місця та культурна
спадщина ЮНЕСКО в Китаї».

Асоціація інноваційної та цифрової освіти
«Lingva. Skills»
СШ № 125

участь у громадському проекті «Lingva Game»

Гімназія № 191 м. Києва

Speaking Club

-
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Участь у другому чемпіонаті з
англійської мови серед закладів
загальної середньої освіти м.
Києва.
Проект:
«Київ
заговорить
англійською».

Міжнародний жіночий правозахисний центр
“Ла Страда -Україна”
СЗШ № 146

Лекторська робота, проведення тренінгів

СШ №129

Лекторська робота, проведення тренінгів

AIESEC
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Проведення лекцій в ході місячника
правових знань, Всеукраїнського
тижня права.
З 24 листопада по 7 грудня 2019 року
Керівником соціальних проектів з
протидії насильству та експертом
Всеукраїнських програм «Стосується
кожного»
та
«Говорить
Україна»
Кривуляк О. було проведено:
тематичні заняття з попередження
жорстокості
в
дитячому
середовищі;
лекцію з тематики акції та
безпосередньо про акцію «16 днів
проти насильства» для учнів 6-9
класів;
демонстрацію
відеороликів
кампанії проти насильства «Я сильний. Я проти насильства»;
відвідування школярами СШ №
129 м. Києва (учнями 7-А та 9-Б
класів)
Національної
дитячої
«гарячої лінії» з попередження
домашнього насильства, торгівлі
людьми
та
гендерної
дискримінації.
-

(колишня абревіатура з фр. Association internationale des étudiants en sciences
économiques et commerciales) —
міжнародна неполітична, неприбуткова молодіжна організація
СШ № 129

Лекторська робота, проведення тренінгів
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Листопад 2019 року
Підписано тимчасовий договір про
співпрацю, згідно якого усі заходи
проведено у 2019 році (у січні-лютому
2019 року відбулися перші тренінги та
майстер-класи).
23-24 січня 2019 року
Волонтери з Франції, Тайваню, Єгипту,
Туреччини провели для учнів 8-11-х
класів школи тренінг (Мова спілкування
– англійська) на теми:
«Відповідальне споживання»,
«Нуль сміття».
23 квітня 2019 року
Волонтери організації Сухіна Єлизавета,
Холошнюк
Мирослава,
Криленко
Катерина провели для учнів 4-х класів
школи тренінг на тему: «Глобальні цілі
сталого розвитку Організації Об’єднаних
Націй».
Діти дізнались задля подолання яких
глобальних проблем розроблена кожна із
Цілей та як вони взаємопов'язані.
Волонтери поговорили з дітьми про те, як
світові лідери, уряди держав, бізнес та
громадянське
суспільство
спільно

працюють над досягненням Цілей.
пояснили дітям як стати частиною змін.
20 листопада 2019 року
Волонтерами організації для учнів 5-8
класів школи було проведено найбільший
урок у світі.
Цю акцію було розпочато 20 листопада у
Всесвітній день дитини, щоб розповісти
учням в Україні про Цілі сталого
розвитку ООН, пріоритетні цілі ЮНІСЕФ
і про те, що кожен з нас може зробити
сьогодні
для
створення
кращого
майбутнього.
Під час уроку дітей познайомили із
поняттям
сталого
розвитку
та
Глобальними цілями. Крім цього, учні
дізнались про права людини й права
дитини, яка між ними різниця та що таке
Конвенція ООН про права дитини. Також
згадали про Всесвітній день дитини, який
відзначається 20 листопада й зрозуміли,
що
#WorldChidrensDay
або
#ВсесвітнійДеньДитини — не лише
хештег, а заклик до дій.
Мета уроку:
Ознайомити дітей із поняттям
сталого розвитку, глобальними
цілями та пояснити, у чому їх
важливість;
Пояснити учням поняття прав
людини та прав дитини;
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-

-

Навчити дітей відрізняти їхні
права від потреб та бажань;
Ознайомити
та
пояснити
школярам значення Конвенції
ООН про права дитини;
Продемонструвати
зв'язок
Конвенції з Глобальними цілями.

Київська міська організація
Міжнародного Товариства Червоного Хреста
СЗШ № 146

Лекторська робота.

Лютий-березень 2019 року
Проведення працівниками
лекцій.

товариства

Всеукраїнська молодіжна громадська організація
“Айсек в Україні”
СЗШ № 146

Підготовка та реалізація культурно- освітніх воркшопів стосовно цілей сталого
розвитку ООН.

Проведення
воркшопів
іноземцями-волонтерами.

Американська Рада в Україні
НВК № 30 «ЕКОНАД»

Інформування про міжнародну освіту, а саме в США. Залучення гімназистів до
участі у «Програмі обміну для майбутніх лідерів» FLEX.

СШ №125

Участь у міжнародних програмах.

-

Використання
інформаційних
ресурсів;
Участь учнів НВК у відбірних
турах «Програми обміну для
майбутніх лідерів» FLEX.
Участь у Програмі міжнародного
культурного обміну майбутніх
лідерів FLEX.

Британська рада в Україні
НВК № 30 «ЕКОНАД»

-

Постачання методичних матеріалів;
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1.

Запит та пошук інформації.

Використання інформаційних баз онВикористання онлайн ресурсів:
лайн;
www.britishcouncil.org/learnenglish
- Участь у проектах та програмах www.teachenglish.org.uk
організованих Британською Радою.
www.britishcouncil.com
www.schoolsonline.britishcouncil.org
www.britishcouncil.org/learnenglishkids
Постачання методичних матеріалів.
Участь учителів англійської мови
у семінарах, вебінарах, тренінгах
та презентаціях;
Організація
зустрічей
з
провідними
американськими
викладачами та тренерами;
Використання інформаційних баз
он-лайн.
Відвідування виставок, участь у роботі Літня
та
зимова
школи
семінарів,
школа
професійної
професійної майстерності для
майстерності для учителів Cambridge Day.
учителів англійської мови;
X щорічна конференція.
Программа «Вчителі англійської мови – Участь вчителя закладу Величко
агенти змін, розроблена спільними
Н.В. у семінарі по програмі
зусиллями
Британської
Ради
та
«Вчителі англійської мови –
громадської ініціативи GoGlobal у рамках
агенти змін».
національної
кампании
«Україна
Speaking».
Мета програми: покращення викладання
англійської мови в Україні
-

НВК № 209 «Сузір’я»

Гімназія № 191 м. Києва

НВК «Домінанта»

Громадська організація
Go Global
НВК «Домінанта»

Программа «Вчителі англійської мови – агенти змін, розроблена спільними
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Участь вчителя закладу Величко
Н.В. у семінарі по програмі

НВК № 209 «Сузір’я»

зусиллями
Британської
Ради
та
громадської ініціативи GoGlobal у рамках
національної
кампании
«Україна
Speaking».
Мета програми: покращення викладання
англійської мови в Україні.
Проведення тренінгів для вчителів в рамках проєкту GoCamps.

«Вчителі англійської
агенти змін».

мови

–

Залучення волонтерів до бесід та
дискусій з учнями 8 -11 класів.

Посольство США в Україні
НВК № 30 «ЕКОНАД»

Залучення учнів та вчителів НВК до 1.
заходів Ресурсного центру англійської
мови, що підтримується посольством.
Надання інформації про гранти та інші
освітні та культурні програми.

Участь учителів англійської мови
та старшокласників у:
засіданнях
молодіжних
дискусійних клубів;
семінарах,
вебінарах,
тренінгах
та
презентаціях.
2.
Організація
зустрічей
з
провідними
американськими
викладачами та тренерами.
3.
Використання інформаційних баз
он-лайн:
The Word Search
http://thewordsearch.com
Google classroom
https://classroom.google.com
Special Days
https://publicholidays.com.ua

Посольство Естонії в Україні
НВК № 30 «ЕКОНАД»

-

Інформування про освіту ЄС;
Надання інформаційних матеріалів
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-

Привітання
посольства

з

представників
національними

про країну Естонію.

святами Естонської Республіки.

Міжнародної благодійної програми
«Lions Quest»
СЗШ № 182

Вивчення
і
застосування
досвіду міжнародної благодійної програми «Lions
Quest» з розвитку соціально-емоційної компетентності учнів.

Тренінги
педколективу,
батьківської громадськості;
виховні заходи з учнями.

Посольство Королівства Іспанії в Україні
НВК № 176

Обмін
візитами,
інформацією 24 січня 2019 року
друкованими виданнями, спільні заходи
Учні НВК № 176 імені Мігеля де
Сервантеса м. Києва долучилися до
святкування Міжнародного дня освіти.
Саме цього дня до закладу освіти завітав
носій іспанської мови пан Карлос Моліна
Уетос, викладач академії «Еспаніта».
Пан
Карлос
зустрівся
з
старшокласниками і розповів їм про
особливості граматики іспанської мови,
дав поради як покращити свої знання і
побажав талановитій молоді успіхів у
конкурсі-захисту науково-дослідницьких
робіт з іспанської мови МАН України.
Учні
поставили
безліч
запитань
іспанською мовою і отримали цікаві
відповіді від сеньйора.
28 березня 2019 року
Заступник директора з НВР НВК № 176
імені Мігеля де Сервантеса Сааведри м.
Києва Рябченко К.А. та вчителі
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іспанської мови Дементенко В.Ю. і
Хащинська Д.Д. відвідали Інститут
філології КНУ імені Шевченка, де
відбулася
зустріч
з
іспанським
письменником Хосе Андресом Альваро
Окарісом, який присвятив свій виступ
Антоніо Мачадо – іспанському поетумодерністу, представнику «покоління 98
року». 22 лютого 2019 року виповнилося
80 років з дня смерті поета. Пан Хосе
Андрес презентував
свій рукопис
«Стріла, направлена мені Амуром», в
якому йдеться про одну з найбільш
чуттєвих історій кохання в іспанській
літературі – стосунків Антоніо Мачадо з
його дружиною Леонор Іскієрдо.
5 квітня 2019 року
У актовій залі Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
пройшов VІI-й Всеукраїнський конкурсфестиваль шкільних театрів іспанською
мовою
за
ініціативи
Посольства
Королівства Іспанії в Україні, Асоціації
іспаністів України та за підтримки
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.
В конкурсі брали участь учнівські
театральні колективи з Києва, Львова,
Черкас та Херсону. Це було неймовірне
свято,
наякому
глядачі
змогли
насолодитись
іспанською
мовою,
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акторською
майстерністю
учнів,
познайомитися з новими творами
іспанських авторів. Учні НВК №176
імені Мігеля де Сервантеса Сааведри м.
Києва –
Климук Максим (8В клас),
Круць Михайло,
Гребеник Наталія,
Тесленко Тимофій,
Довга Катерина,
Тригуб Софія,
Черепинчук Владислав (9Б клас)
під керівництвом вчителя іспанської мови
Новікової – Руіс А.В. представили твір
Мігеля Сервантеса «Театр чудес» і
здобули перемогу у номінації «Найкраща
постановка».
Окрасою вистави стали танець фламенко
у
виконанні
учениць
4А
класу
Миколайчук Олени, Зеленюк Христини,
Чухрай
Софії,
Дзятко
Лілії,
Задерновської Марії, Волкотруб Софії, та
пісня у виконанні Силенко Вікторії (8Б
клас).
Пишаємося
талановитою
молоддю
закладу освіти та зичимо подальших
перемог у Всеукраїнським конкурсах.
Учні закладу освіти зяли участь у X
Міжнародному конкурсі з фотомонтажу
2019 (Національний відбір. Україна).
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20 робіт учнів НВК № 176 імені Мігеля
де Сервантеса Сааведри м. Києва, журі у
складі співробітників Посольства Іспанії
в
Україні
обрало
переможців
національного етапу конкурсу:
1 місце: Робота Олексія Назимка (7-Б
кл.).
2 місце: Робота Анастасії Тимошенко
(8-Б кл.).
3
місце:
Робота
Маргарити
Соломоненко (7-Б кл.).
11 квітня 2019 року
В НВК № 76 імені Мігеля де Сервантеса
Сааведри м. Києва відбулася зустріч
старшокласників
з
представником
Університету Наварри (Іспанія) паном
Іхініо Патерна Санчесом.
Шановний гість розповів багато цікавого
про навчання в іспанських вишах,
порадив, як отримати освіту в Іспанії,
надав
корисну
інформацію
про
можливість вступу до університету.
Зустріч пройшла в теплій та дружній
атмосфері.
12 квітня 2019 року
Вчителі іспанської мови на чолі із
заступником директора з НВР НВК №
176 імені Мігеля де Сервантеса Сааведри
м. Києва Рябченко К.А. взяли участь у
методичному
семінарі
видавництва
Edelsa (Іспанія) та компанія Лінгвіст.
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Спікер із видавництва Fernando Tabernero
Estévez провів семінар на основі
популярних навчальних курсів ¿Español?
¡Por supuesto! та Vente.
Учасники отримали сертифікат та зразок
підручника «Vente» у подарунок.
16.04-23.04.2019 року
В середині квітня НВК № 176 м. Києва
наповнився звуками іспанської гітари,
шорохом віял, енергією іспанських
танців, експресією пісень та чарівним
словом великого Сервантеса. Так у
освітній заклад увірвався фестиваль «El
Cervantino», присвячений пам’яті Мігеля
де Севантеса Сааведри (29.09.1547 22.04.1616 рр.).
Протягом усього тижня учні 1-10 класів
демонструватимуть свої виступи на тему
«Цікавий
Сервантес»,
у
закладі
працюватиме
виставка
«Вікна
Сервантеса», а в останній день
фестивалю, 23 квітня, всі бажаючі
зможуть взяти участь у флешмобі «На
варті добра і справедливості».
23 квітня 2019 року
В Національному музеї літератури
України відбулася традиційна акція, яка
проходить в десятках країн Європи –
читання
найвідомішого
роману
іспанського письменника Мігеля де
Сервантеса Сааведри «Дон Кіхот»,
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присвячена Міжнародному дню книги та
Міжнародному дню іспанської мови.
Традиція читання «Дон Кіхота» в
Національному музеї літератури України
має тривалу історію.
Цього року захід був присвячений
Сервантесу
і
перекладачеві
його
безсмертного роману Миколі Лукашу,
оскільки цьогоріч відзначається 100-а
річниця від дня його народження.
У читанні взяли участь співробітники
Посольства Іспанії, члени Асоціації
іспаністів України, а також актори
Київського
академічного
обласного
музично-драматичного театру ім. П.К.
Саксаганського з міста Біла Церква.
Тема читань: «Дон Кіхот – театральний
роман». Були також присутні всі
шанувальники іспанської мови та
літератури, серед яких - учні НВК № 176
імені Мігеля де Сервантеса Сааведри на
чолі з заступником директора з НВР
Рябченко К.А.
16.09-04.10.2019 року
Поїздка групи учнів НВК до міста
Севілья (регіон Уельва, Іспанія) на
запрошення Асоціації Християнських
справ з Хібралеон.
20 - 21 вересня 2019 року
Представники НВК № 176 імені Мігеля
де Сервантеса м. Києва – заступники
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директора з НВР Рябченко К.А. і Плієнко
В.П., вчителі іспанської мови Василенко
Т.Ю. і Новікова-Руіс А.А – взяли участь у
ювілейному Х Конгресі Асоціації
іспаністів України, який відбувся на базі
Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка.
Форум був організований за сприяння
Посольства Королівства Іспанії в Україні
та Асоціації іспаністів України.
У рамках проведення Конгресу взяли
участь більше 120 дослідників-іспаністів
з України та із зарубіжних країн, зокрема
Іспанії, Польщі, Угорщини, Мексики,
Німеччини та Сполучених Штатів,
представники Кадіського та Гранадського
університетів (Іспанія).
Привітати учасників і гостей прийшли
Посол Іспанії в Україні Сільвія Йозефіна
Кортес Мартін та Посол Аргентини в
Україні Елена Летісія Тереса Мікусінскі,
аташе з питань культури Посольства
Мексики в Україні Мігель Анхель Урібе,
перший заступник міністра освіти та
науки
України
Полюхович
Юрій
Юрійович.
Король Іспанії Філіп VI, високо оцінивши
роботу Асоціації іспаністів України
протягом 10 років, нагородив громадську
організацію Орденом Ізабелли Католички
(Orden de Isabel la Católica) та Почесною
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грамотою за популяризацію в Україні
іспанської мови, культури та традицій
Іспанії. Під час підведення підсумків
роботи Асоціації за 10-річний період, з
промовою виступила Рябченко К.А.,
секретар Асоціації іспаністів України.
На Конгресі були представлені доповіді з
питань методології і дидактики навчання
іспанської мови, іспанської літератури та
філології,
розглянуті
проблеми
лінгвістики і перекладу.
Представники Посольства Іспанії в
Україні та Асоціації іспаністів України
вручили
учасникам
Конгресу
сертифікати.
30 вересня 2019 року
В НВК № 176 імені Мігеля де Сервантеса
вперше відбулося святкування дня
народження великого сина Іспанії.
Протягом всього дня можна було
спостерігати за дітьми у костюмах
відважного Дон Кіхота, вірного Санчо
Панса та чарівної Дульсінеї.
В середині дня відбувся феєричний захід
–
«З
днем
народження,
авторе
найвідомішого роману всіх часів!».
День народження Сервантеса сподобався
усім, тому було вирішено щорічно
святкувати 29 вересня.
10 жовтня 2019 року
Посол Королівства Іспанії в Україні пані
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Сілвія Кортес Мартін запросила учнів
НВК № 176 імені Мігеля де Сервантеса
відкрити прийом з нагоди святкування
Національного Дня Іспанії і заспівати
Державний Гімн України.
Маленькі українці вразили всіх присутніх
неймовірним співом – щирим і подитячому зворушливим. Пані Посол в
своїй промові висловила величезну
подяку учням і закладу освіти.
Пишаємося нашими школярами!
10 жовтня 2019 року
Посол Королівства Іспанії в Україні пані
Сілвія Кортес Мартін запросила на
прийом
з
нагоди
святкування
Національного Дня Іспанії директора
НВК № 176 імені Мігеля де Сервантеса
В.П. Лукашук та заступників директора з
НВТ В.П. Плієнко і К.А. Рябченко.
Під час своєї промови пані Посол
висловила подяку закладу освіти за
вагомий
внесок
у
популяризацію
іспанської мови в Україні.
11 жовтня 2019 року
Заступник директора з НВР НВК № 176
імені Мігеля де Сервантеса м. Києва
Рябченко К.А. взяла участь у науковометодичному семінарі, який проходив у
м. Львів і відбувся за сприяння Асоціації
іспаністів
України,
Львівського
національного університету імені Івана
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Франка та іспанського видавництва
«SM».
Модератором зібрання виступила автор
підручників іспанської мови Пілар Гарсія,
яка організувала навчання українських
вчителів сучасній методиці викладання
іспанської мови.
Традиційно напередодні Католицького
Різдва учні НВК № 176 імені Мігеля де
Сервантеса
вітають
співробітників
посольств іспаномовних країн.
Цього року дітлахи присвятили свої
малюнки трьом волхвам Мельхору,
Гаспару і Бальтазару, які згідно з
переказами, через 12 днів після Різдва,
спускаються на землю, щоб виконати
найзаповітніші бажання дітей. Саме
трьом волхвам, зазвичай пишуть листи
про свої мрії маленькі іспанці. А маленькі
українці у свої роботах показали
прибуття чарівників до України. Цю
серію неповторних малюнків було
передано до Посольства Іспанії. Так,
напрочуд творчо і креативно учні закладу
освіти привітали наших друзів з Різдвом
та Новим Роком!
18 грудня 2019 року
У Посольстві Королівства Іспанія в
Україні відбулося святкування Дня
святого Миколая, на яке були запрошені
учні 1-5 класів НВК № 176 імені Мігеля
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де Сервантеса. Напередодні Посольство
отримало дитячі малюнки “Три волхви
їдуть в Україну”, які прикрасили
Амбасаду.
На початку свята учень 1-В класу Отар
Сасцрапошвілі та його мама Оксана
Олександрівна
вручили
власну
живописну роботу Послу Іспанії Сільвії
Кортес Мартін. Під час свята прозвучали
колядки іспанською та українською
мовами.
Учні закладу освіти виступили з
новорічною програмою і привітали всіх з
прийдешніми святами! Діти отримали
диплом за найкраще виконання колядок.
Пані Сільвія Кортес Мартін зазначила,
що подібні заходи проводять часто.
Поділилася, що з дитинства загадує
бажання трьом волхвам, як в Україні їх
загадують святому Миколаєві. Інколи
воно збувається, а інколи під подушку
отримує вугілля (аналог нашої різочки).
А потім була казка…
До Посольства Іспанії завітали три
волхви. Вони таки дійсно дісталися до
України і привезли подарунки маленьким
українцям.
І разом з дітлахами Королі-Чарівники
засвітилиноворічну
ялинку
біля
Посольстві Іспанії.
Велика подяка пані Сільвії Кортес Мартін
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та всім співробітникам Посольства за
неймовірні
емоції
та
найкращі,
найтепліші враження, за чудовий настрій!

Посольство Аргентини в Україні
НВК № 176

Обмін
візитами,
інформацією 25 лютого 2019 року
друкованими виданнями, спільні заходи
Вчителі та учні НВК № 176 імені Мігеля
де Сервантеса Сааведри м. Києва на чолі
з заступником директора Рябченко К.А.,
на запрошення Посольства Аргентинської
Республіки в Україні взяли участь у
церемонії вшанування 241-ї річниці від
дня народження генерала Хосе де СанМартіна, героя визвольної боротьби
народів Аргентини, Чилі та Перу.
Тимчасовий
повірений
у
справі
Посольства Аргентинської Республіки в
Україні, міністр Герман Домінгес,
привітав усіх присутніх і розповів про
найбільш значущі періоди життя генерала
Хосе де Сан-Мартина.
Під час заходу школярі НВК заспівали
іспанською мовою «Марш Сан Лоренцо», присвячений легендарному
герою аргентинського народу.
06 квітня 2019 року
На
запрошення
Посольства
Аргентинської Республіки в Україні, учні
3-5 класів відвідали Будинок Кіно і
переглянули аргентинський мультфільм
"Gaturro".
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Цього року Республіка Аргентина святкує
209-річчя Травневої революції
Травнева
революція
—
серія
революційних подій, які відбулися у
травні 1810 року у місті Буенос-Айресі,
які призвели до відставки віце-короля
Ріо-де-ла-Плати (колонія Іспанії) і
утворення Першого демократичного
уряду.
З Травневої революції розпочався процес
утворення
держави
Аргентина,
незалежність
якої
було
офіційно
проголошено 9 липня 1816 року.
Учні НВК № 176 імені Мігеля де
Сервантеса Сааведри м. Києва взяли
участь у конкурсі дитячих малюнків,
присвячених історичним подіям травня
1810 року в Аргентині.
Радник з питань культури, секретар
Посольства Республіки Аргентини Аріель
Макс Санчес Ромеро завітав у НВК, щоб
розпочати
конкурс
і
докладніше
розповісти українським дітям про
боротьбу аргентинців за незалежність
своєї країни.
Розповіді пана Макса надихнули дітлахів
на створення цікавих і неповторних
живописних робіт.
11 червня 2019 року
Посольство Республіки Аргентини в
Україні святкувало 209-ту річницю
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Травневої
Революції
разом
з
високопоставленими
представниками
Уряду
України,
Дипломатичного
корпусу, аргентинської громади та
українськими друзями.
На прийомі, який проходив у Колонній
залі Київської державної адміністрації,
мали честь бути присутніми В.П.
Лукашук, директор НВК № 176 імені
Мігеля де Сервантеса, К.А. Рябченко,
заступник директора з НВР та Варвара
Варава, учениця 6-А класу – переможець
конкурсу дитячого малюнку.
Варто нагадати, що у травні 2019 року за
ініціативи
Посольства
Республіки
Аргентини в Україні відбувся конкурс
дитячого
малюнку,
присвячений
історичним подіям травня 1810 року в
Аргентині.
В конкурсі взяли участь 12 учнів нашого
освітнього закладу віком від 12 до 14
років. Високе журі присудило 1-у премію
трьом дитячим роботам.
Щиро тішимося з того, що авторами 2-х
малюнків-переможців є учні НВК № 176
імені Мігеля де Сервантеса – Варвара
Варава (6-А кл.) та Анна Богуш (8-А кл.).
Посол Республіки Аргентини в Україні
Елена Летісія Мікусінскі особисто
запросила дівчат разом батьками на
прийом, під час якого вручила їм
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сертифікати та цінні подарунки.
Щиро
дякуємо
Послу
Республіки
Аргентини в Україні пані Мікусінскі за
високу оцінку нашої роботи та
сподіваємося на продовження тісної
співпраці.
14 вересня 2019 року
В академії кінного спорту “Equides Club”
вперше в Україні відбувся показовий на
якому були присутні представники НВК
№ 176 імені Мігеля де Сервантеса м.
Києва на чолі із заступниками директора
з НВР Рябченко К.А. та Слівчак Н.Є.
Церемонія відкриття розпочалася з
виконання Державного Гімну Аргентини
учнями НВК № 176 імені Мігеля де
Сервантеса м. Києва.
Після цього був проведений матч між
двома командами та коротка презентація
про історію та правила гри в поло.
Ця гра зародилася в Середній Азії.
Вперше почали грати в поло в Персії в
період з 6 століття до нашої ери до 1
століття нашої ери.
Гра в поло поширилися від Персії до
арабських країн, а потім і до Тибету,
Китаю та Японії. Гра набула своєї
сучасної версії в Індії на початку 19
століття, звідки у 1834 році була завезена
до Англії, країни, де вона здобула
найбільшої популярності.
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До Аргентини поло привезли англійські
мігранти в 1875 році, яке відтоді
отримало свій значний розвиток.
Аргентина – єдина країна в світі, яка має
команди з високим гандикапом, а сучасні
гравці з високим гандикапом – це
аргентинці, які щоразу підтверджують
свою майстерність на міжнародній поло
сцені.
Посольство
Аргентини
запросило
найкращих аргентинських професійних
поло гравців третього покоління, які
продемонстували свою майстерність та
талант
на
матчі
“Кубок
Посла
Аргентини”.
Посольство Аргентини подякувало учням
НВК № 176 –
Хан Мар’ям (9-Б кл.),
Зайченко Євгенії (9-Б кл.),
Лузовій Ірині (9-Б кл.),
Майданюк Анастасії (9-Б кл.),
Матієнко Катерині (9-Б кл.),
Силенко Вікторії (9-Б кл.),
Добровицькому Миколаю (8-В кл.),
Залеському Єгору (8-В кл.),
Круцю Михайлу (10-А кл.),
Черниш Максиму (10-А кл.)
– за чудове виконання Державного
Гімну Аргентини.
Щиро дякуємо вчителям закладу освіти –
Рябченко К.А.,
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Партиці І.Є.,
Яровій І.Б.,
Василенко Т.Ю.,
Руднєвій Л.Ф.
– за фантастичну підготовку учнів до
цього заходу!
Посол Аргентинської Республіки в
Україні Елена Летісія Тереса Мікусінскі
запросила здобувачів освіти НВК № 176
імені Мігеля де Сервантеса м. Києва на
святкування 120-ої річниці від дня
народження Хорхе Луїса Борхеса та 105ої річниці від дня народження Хуліо
Кортасара.
Захід «ПОЗА ЧАСОМ. БОРХЕС +
КОРТАСАР = 225» відбувся 24 вересня
2019 року в Літературно-меморіальному
музеї Максима Рильського.
Пані Посол особисто подякувала учениці
9-А класу Валерії Полозун та учениці 9-Б
класу вікторії Силенко за чудову
декламацію поезії Хорхе Луїса Борхеса
«Мої книги» українською та іспанською
мовами.
Пані Мікусінскі підкреслила також, що
виступ дітей був одним з найяскравіших
виступів того вечора.
19 грудня 2019 року
Учні 5-А класу у супроводі заступника
директора з НВР Рябченко К.А. та
класного керівника Новіковою-Руіс А.В.
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завітали до Посольства.
В своїй новорічній програмі діти
відтворили неймовірні карнавали, які
проходять у різних куточках Аргентини.
Наприкінці виступу прозвучала пісня
«Noche de Paz», яку учні заспівали
іспанською мовою, привітавши всіх з
Різдвом.
Посол Республіки Аргентини в Україні
пані Елена Летісія Тереса Мікусінскі
щиро подякувала дітям за виступ,
вручила їм новорічні подарунки та
пригостила дітлахів аргентинськими
empanadas.
Також пані Посол висловила слова
вдячності вчителям іспанської мови
закладу освіти за величезну роботу, яка
сприяє популяризації іспанської мови в
Україні і привітала весь колектив НВК з
прийдешнім Новим роком!
На учнів НВК чекав ще один сюрприз.
Пані Елена Летісія Тереса Мікусінскі
познайомила українських дітей із
відомим аргентинським кларнетистом
Маріано Рейєм, який перебував в Україні
з 14 до 20 грудня 2019 року на
запрошення Посла Аргентини і дав
концерт в Національній філармонії
України 18 грудня 2019 року. Пан Марію
дав майстер-клас і кожна дитина змогла
доторкнутися до великого мистецтва гри
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на кларнеті. Потім великий музикант
виконав декілька творів, які не залишили
нікого байдужими.
Щиро дякуємо пані Елена Летісія Тереса
Мікусінскі, пану Маріану Рею, всім
співробітникам
Посольства
за
гостинність, яка справила на дітей
неабияке враження. Цю зустріч учні НВК
№176 запам’ятають на все життя!

Посольство Мексики в Україні
НВК № 176

Обмін
візитами,
інформацією 19 лютого 2019 року
друкованими виданнями, спільні заходи.
В НВК № 176 імені Мігеля де Сервантеса
відбулася
церемонія
нагородження
учасників
Міжнародного
конкурсу
дитячих малюнків «Це моя Мексика» 2019 - учнів 3-7 класів.
Напередодні Посольство Мексики в
Україні
надіслало
сертифікати
та
календарі для всіх, хто взяв участь у
фестивалі дитячої творчості:
Камалова Ільнара (3А кл.),
Кошілка Юлія (4А кл.),
Лінійчук Анастасія (3В кл.),
Балаж Софія (5Б кл.),
Вдовенко Марина (4Б кл.),
Волкотруб Софія (4А кл.),
Зеленюк Крістіна (4А кл.),
Варава Варвара (6А кл.),
Васильченко Мирослава (6А кл.),
Цьомик Марія (6Б кл.),
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Баранчук Олександр (7А кл.),
Ілюченко Таїсія (7А кл.),
Пашкевич Дарія (7А кл.).
З вітальним словом до школярів
звернулась директор закладу освіти
Лукашук В.П.
Заступники директора з НВР Рябченко
К.А. і Слівчак Н.Є. вручили нагороди
талановитим дітлахам.
Учні НВК № 176 – учасники
Міжнародного
конкурсу
дитячого
малюнка «Це моя Мексика».
Кожного року Посольство Мексики в
Україні проводить конкурс дитячого
малюнку «Це моя Мексика» для школярів
всієї України.
Влітку кращі роботи будуть надіслані на
ХХІІІ Міжнародний конкурс до Мексики.
Взяти участь у конкурсі виявили бажання
23 учня НВК № 176 імені Мігеля де
Сервантеса м. Києва.
Найвидатніших особистостей Мексики
відобразили в творчих роботах учні 1 - 7х класів закладу освіти.
Багато зусиль доклали вчителі іспанської
мови, знайомлячи дітей з життям і
творчістю видатних мексиканців та
підготовці робіт до конкурсу.
02 вересня 2019 року
В НВК 3 176 імені Мігеля де Сервантеса
м. Києва пролунав перший дзвоник в
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новому навчальному році.
Для наймолодших школярів цей день став
неповторним, сповненим незабутніх
вражень. Вони зробили перший крок до
неймовірного шкільного життя.
Багато
чудових
побажань
почули
першокласники протягом всього свята.
Серед присутніх гостей був пан Мігель
Анхель Урібе, аташе з питань культури
Посольства Мексики в Україні, який із
задоволенням спілкувався з малечею,
вчителями та адміністрацією закладу
освіти.
Шановний гість висловив надію на
подальшу плідну співпраці у новому
навчальному році.
12 вересня 2019 року
В Посольстві Мексиканських Сполучених
Штатів відбувся дипломатичний прийом
з нагоди Дня Незалежності Мексики, на
якому були присутні директор НВК №
176 Лукашук В.П., заступники директора
з НВР Плієнко В.П. і Рябченко К.А.

Посольство Республіки Куба в Україні
НВК № 176

Обмін
візитами,
інформацією До дня народження кубинського поета,
друкованими виданнями, спільні заходи.
письменника, публіциста і революціонера
Хосе Марті (народився 28 січня 1853
року), якого на батьківщині вважають
національним героєм і називають
«Апостолом незалежності», в НВК № 176
131

імені Мігеля де Сервантеса м. Києва
відбувся проект «Los niños son la
esperanza del mundo» («Діти – надія
світу»).
Учні 5-11 класів зробили авторські
переклади з іспанської мови поетичних
творів великого кубинця. 37 неповторних
віршів українською мовою народилися в
стінах закладу освіти.
Було вирішено передати ці унікальні
учнівські роботи Посольству Республіки
Куба в Україні.
08 лютого 2019 року
До НВК № 176 імені Мігеля де
Сервантеса м. Києва завітали поважні
гості - Посол Республіки Куба в Україні
Натача Діас Агілера, Консул Болівії в
Україні Хосе Володимир Тордойа Рохас,
методист науково-методичного центру
гуманітарної освіти та виховання ІППО
Київського університету імені Бориса
Грінченка Черпак Юрій Васильович та
член
Асоціації
«Україна-Куба»
Крестьянікова Тетяна Степанівна.
Цього дня на засіданні круглого столу на
тему «Діти – наша надія», присвяченого
166-річчю
від
дня
народження
кубинського поета, письменника і
публіциста Хосе Марті, учні 5-11 класів
передали свої авторські переклади творів
«Апостола революції» на українську мову
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Посольству Республіки Куба в Україні.
Пані Посол подякувала талановитим
маленьким українцям та розповіла учням
закладу освіти про величезний вклад
кубинського письменника в літературну
спадщину світу.
До
дня
народження
«Апостола
кубинської незалежності» в НВК № 176
імені Мігеля де Сервантеса м. Києва
відбулася акція «Відомі вислови Хосе
Марті «Бачу очима, а серцем відчуваю».
Були перекладені найкращі афоризми
генія на українську мову, а також був
створений 3D портрет великого кубинця.
Авторами цієї композиції стали вчителі
іспанської
мови
Рябченко
К.А.,
Хащинська Д.Д. і Луз І.М.
Протягом тижня всі охочі змогли
познайомитися з висловлюваннями Хосе
Марті, які вражають мудрістю і
простотою.
16 вересня 2019 року
В Національній Філармонії України, за
підтримки Посольства Республіки Куба в
Україні, відбувся концерт кубинського
гітариста
Ахмеда
Дікінсона
"Від
YESTERDAY до PENNY LANE", на
якому були присутні директор НВК №
176 Лукашук В.П., заступник директора з
НВР
Рябченко
К.А.
та
вчитель
математики Ніколаєва І.В.
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18 листопада 2019 року
В НВК № 176 імені Мігеля де
Се6рвантеса відбулося свято, присвячене
500-річчю заснування столиці Куби –
Гавани.
З цієї нагоди до закладу освіти завітали
пані Натача Діас Агілера, Посол
Республіки Куба в Україні, пан Владімір
Хосе Тордойа Рохас, Почесний консул
Багатонаціональної Держави Болівія у м.
Києві, пані Курсик Тетяна Василівна,
керівник відділення іноземної філології
та зарубіжної літератури Київської Малої
академії наук учнівської молоді, пані
Крест’яннікова Тетяна Степанівна, член
Асоціації Україна-Куба.
Почесних гостей зустрічали переможці
Всеукраїнських
етапів
науководослідницьких робіт з іспанської мови
МАН та Всеукраїнської олімпіади.
Урочистості розпочалися з флешмобу
«!Felicidades, La Habana!»

Консульство Багатонаціональної Держави Боліві в Україні
НВК № 176

Обмін
візитами,
інформацією 12 квітня 2019 року
друкованими виданнями, спільні заходи
В НВК № 176 імені Мігеля де Сервантеса
Сааведри м. Києва відбулося свято «День
Болівії»
спільно
з
Консульством
Багатонаціональної Держави Болівія в
Україні.
До закладу освіти завітали
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Консул Болівії в Україні Владимир
Хосе Тордоя Рохас з родиною,
Посол Республіки Куба в Україні
Натача Діас Агілера,
заступник
директора
департаменту
довузівської
підготовки
університету
економіки та права КРОК
Власенко Андрій Олексійович,
член Асоціації «Україна-Куба»
Крестьянікова
Тетяна
Степанівна.
Директор НВК Лукашук Валентина
Петрівна привітала шановних гостей,
учнів, вчителів – учасників свята, а
почесний гість заходу – Консул Болівії в
Україні – відкрив «День Болівії» в НВК
№ 176 імені Мігеля де Сервантеса.
Протягом усього дня звучали болівійські
пісні, учні ознайомилися з традиціями
Болівії,
дізналися
про
неймовірні
пам’ятники ЮНЕСКО (в списку об'єктів
Світової спадщини ЮНЕСКО в Болівії
налічується 7 найменувань), на пряниках
малювали Юнгас кантута (сantuta) національну квітку країни (червоні
пелюстки, жовті квіткові трубки і зелені
чашечки квітки відображають кольори
національного прапора), створювали
картини на тему «Далека та близька
Болівія». Фіналом заходу став флешмоб «
-
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¡La unión es la fuerza!” (Єдність є сила!) –
національний болівійський танець Сueca
Tarijeña.

Посольство Німеччини в Україні
НВК № 167

Культурні

Гімназія № 191 м. Києва

Культурні

-

Культурні заходи;
Екологічний проект.
Відвідування виставок, зустрічі з
аташе посольства.

Посольство Ізраїлю в Україні
НВК № 141 «ОРТ»

1. Неформальна єврейська освіта
2. Інформаційні технології
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1.

Організація та проведення свят
єврейського
календаря,
відзначення
пам’ятних
дат;
проведення навчальних семінарів
(шабатонів).
2. Проведення навчальних семінарів для
вчителів та учнів; проведення
відео конференцій, брейн-рингів.
3. Участь у міжнародних конкурсах та
програмах:
міжнародний
конкурс
з
робототехніки “Robotraffic 2019” в Ізраїлі;
міжнародний конкурс "ORT STEM
CUP 2019";
Міжнародний день ОРТ;
щорічний міжнародний конкурс
дизайну дрейделів World ORT;
Щорічна
літня
програма
Всесвітнього ОРТ «Digital Skills
Academy»;

-

-

-

-

міжнародний
конкурс
для
вчителів "World ORT Excellence
Award;
Програма
"Молоде
підприємництво"
(The
Young
Entrepreneurship Program) - один з
основних
проектів
відділу
неформальної
освіти
Всесвітнього ОРТ;
World ORT Hatter Technology
Seminar та World ORT’s LEAD
Program (навчальні програми для
вчителів);
Спільна
акція
Всесвітнього
єврейського конгресу World Jewish
Congress та ОРТ - We Remember.

Всесвітній ОРТ
НВК № 141 «ОРТ»

1. Неформальна єврейська освіта
2. Інформаційні технології
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1.

Організація та проведення свят
єврейського
календаря,
відзначення
пам’ятних
дат;
проведення навчальних семінарів
(шабатонів).
2. Проведення навчальних семінарів для
вчителів та учнів; проведення
відео конференцій, брейн-рингів.
3. Участь у міжнародних конкурсах та
програмах:
міжнародний
конкурс
з
робототехніки “Robotraffic 2019” в Ізраїлі ;

-

-

-

-

СШ № 325 «Щастя»

Підвищення кваліфікації вчителів івриту

Міністерство освіти Ізраїлю
Агенція
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-

міжнародний конкурс "ORT STEM
CUP 2019";
Міжнародний день ОРТ;
щорічний міжнародний конкурс
дизайну дрейделів World ORT;
Щорічна
літня
програма
Всесвітнього ОРТ «Digital Skills
Academy»;
міжнародний
конкурс
для
вчителів "World ORT Excellence
Award;
Програма
"Молоде
підприємництво"
(The
Young
Entrepreneurship Program) - один з
основних
проектів
відділу
неформальної
освіти
Всесвітнього ОРТ;
World ORT Hatter Technology
Seminar та World ORT’s LEAD
Program (навчальні програми для
вчителів);
Спільна
акція
Всесвітнього
єврейського конгресу World Jewish
Congress та ОРТ - We Remember.
Поїздка вчителів івриту до Ізраїлю
на
семінар,
організований
Міністерством освіти Ізраїлю.

«Сохнут»
Благодійний фонд
«Цеїрей ХаБаД»
СШ №325 «Щастя»

НВК «Щастя»

Обмін навчальними програмами

Прийоми
делегацій
школи
«ХаБаД». Система середньої та
спеціальної освіти Ізраїлю.
Вивчення історії, культури, традицій Святкування:
єврейського району
Рош-Ашана,
Йом-Кипур,
Суккот,
Симхат-Тора,
Новий рік Хасизизму,
Ханука, Пурим,
Песах,
День Катастрофи,
День Пам’яті,
Лаг Баомер,
Шавуот.
Підвищення кваліфікації вчителів Прийом
делегацій
школи
івриту;
«Хабад»;
Вивчення
історії,
культури, Святкування Рош-а-Шана, Йомтрадицій єврейського народу;
Кіпур, Ханука, Пурім, Песах,
Обмін навчальними програмами
Шавуот.
-

Служба педагогічного обміну
НВК № 167

Освітні
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Стажування вчителів;
Підвищення мовної компетенції
вчителів;
Обмін досвідом.

Центральне управління з питань шкільної освіти за кордоном
НВК № 167

Освітні

-

Складання
іспиту
німецькомовний диплом
В1, В2, С1.

-

Семінари;
Тренінги;
Вебінари.

-

Семінари;
Тренінги;
Вебінари.

-

Семінари;
Тренінги;
Вебінари.

-

Семінари;
Тренінги;
Вебінари.

Методичний центр
«Hueber»
НВК № 167

Освітні

Методичний центр
«Cornelsen»
НВК № 167

Освітні

Методичний центр
«Klett»
НВК № 167

Освітні

Методичний центр
«Лінгвіст»
НВК № 167

Освітні

Оболонський район
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на
рівнів

Громадська організація
«Спілка Поляків»
Школа І-ІІІ ступенів № 9

вивчення польської мови;
ознайомлення з життям польського
народу, його історією, наукою,
літературою,
мистецтвом,
народною
творчістю,
шляхом
відпочинку та оздоровлення в
Республіці Польща на запрошення
польської сторони у межах проекту
«Діти та молодь без кордонів».
Укладено трьохсторонній договір про
співпрацю між СЗШ №9, спілкою поляків
м. Києва та шкільною бурсою м. Пулави у
сфері розвитку міжнародного обміну та
інтеграційних програм між дітьми та
молоддю Польщі й України.
-

-

-

-

-

продовження навчання учнів 8х,9-х та 11-х класів у навчальних
закладах Польщі;
мовні курси на базі Спілки
поляків та під час поїздок до
Польщі (літня та зимова школи
польської мови (м. Пороніно);
участь у проекті «Діти та молодь
без кордонів;
профорієнтаційні
екскурсії
в
технічну
школу
ім.
Марії
Складовської-Кюрі та в школу №
1 ім. Стефанії Семполовської (м.
Пулави);
святковий концерт до Дня
Конституції
Польщі,
організований Спілкою Поляків
міста Києва.

Громадська організація
«Міжнародний союз молоді»
Школа І-ІІІ ступенів № 9

Школа І-ІІІ ступенів № 168

Здійснення діяльності з організаціями та надання додаткових освітніх послуг навчального,
розвивального,
організаційного та оздоровчого характеру
з метою поглиблення знань і умінь у
межах основних освітніх програм.
Здійснення діяльності з організаціями та 141

Уроки професійної орієнтації;
Олімпіади з англійської мови.

Уроки професійної орієнтації;

надання додаткових освітніх послуг навчального,
розвивального,
організаційного та оздоровчого характеру
з метою поглиблення знань і умінь у
межах основних освітніх програм.

Олімпіади з англійської мови.

Громадська організація
«Спілка кінематографістів землі Бранденбург,
Німеччина»
Спеціалізована школа № 14 імені Спілка Begegnungsstätte Schloss Gollwitz
українського
професора
Грушевського Сергія Федоровича

-

Навчальні поїздки;
створення
короткометражних
фільмів;
проєкти на краєзнавчу тематику;
Спільні проекти
«Clips for Europe» (2015-2019),
«Make your own (Hi)story».

Громадська організація
«Фонд ERASMUS +»
Спеціалізована школа № 14 імені Фонд
«Errinnerung.
українського
професора Zukunft»
Грушевського Сергія Федоровича
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Verantwortung. В рамках даного проєкту група учнів 9-11
класів спеціалізованої школи № 14
ім.С.Ф. Грушевського разом з групами
учнів протягом тижня проживають в
будівлі фонду «Begegnungsstätte Schloss
Gollwitz» в м. Бранденбург (Німеччина),
де разом з групами учнів з Німеччини,
Данії та Польщі проходять тренінги з
командоутворення, боротьби з расовими,
релігійними
та
сексуальним
стереотипами та в міжнародних групах

знімають власні короткометражні фільми
на тему поваги, толерантності та
європейських цінностей.

Громадська організація
«Гете-Інститут/Goethe-Institit»
Спеціалізована школа № 14 імені Гете-Інститут
українського
професора
Грушевського Сергія Федоровича

Співпраця в рамках міжнародного
проекту «Jugend debattiert»/ «Молодь
дебатує» з 2008 року

Спеціалізована школа № 239

Співпраця в рамках міжнародного
проекту «Jugend debattiert»/ «Молодь
дебатує» з 2008 року

Гете-Інститут

Громадська організація
«Школа Миру»
Спеціалізована школа № 16

«ШКОЛА МИРУ» (проект ініційований Всесвітньою федерацією миру)
-

Спеціалізована школа № 211

Проект "Обдарованість і творчість" від Школи Миру до Музею Миру
-
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зустріч з Підлітками з Кореї;
заключна конференція учасників
проєкту "Школа Миру";
VІ Конгрес юних послів Миру
"Усім світом за мир";
Тренінг "Медіаграмотність".
Участь у міському 6-му Конгресі
Юних послів миру: «Усім світом
за мир»;
Діяльність
шкільного
музею
Миру;
Участь у міському засіданні
Асоційованих шкіл ЮНЕСКО
приуроченому Декларації прав
людини;

-

Участь у дебатах: «Демократія:
рух
вперед
чи
пережиток
минулого».

Громадська організація
«Lingva. Skills»
Спеціалізована школа № 16

Освітній проект України «Lingva.Skills».

Другий чемпіонат з англійської мови
серед учнів столичних шкіл (переможне
ІІ місце).

Громадська організація
«eTwinning Plus»
Спеціалізована школа № 16

Навчальна програма Європейської комісії у рамках Європейської політики сусідства
"eTwinning Plus".
-

-

"Різдвяні листівки 2019/Cartes de
Noёl 2019";
"Я читаю, ти читаєш… давай
чиитати разом! 2019/Je lis, tu lis…
lison ensemble! 2020";
"Різдвяна
метушня/Christmas
Fuss";
"Різдво у Європі/ Christmas in
Europe".

Громадська організація
«Асоціація Ярославна»
НВК "Спеціалізована школа
ступенів-ліцей" № 20

І-ІІІ Асоціація Ярославна, Тулуза, Франція

Літній табір Мерії Тулузи

Громадська організація
«Асоціація Діти світу»
НВК "Спеціалізована школа
ступенів-ліцей" № 20

І-ІІІ Асоціація Діти світу, м. Париж, Франція
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-

Міжнародна конференція з питань
гендерної політики;

-

Міжнародна
екології.

конференція

з

Громадська організація
«Міжнародна культурно-посвітницька організація UCAPE»
НВК "Спеціалізована школа
ступенів-ліцей" № 20

І-ІІІ Міжнародна
культурно-посвітницька Міжнародні конференції з питань миру.
організація UCAPE.

Громадська організація
«British Сouncil Ukraine»
Комунальний
заклад
НВК "Спеціалізована школа І ступеня- гімназія" № 143
-

Британська Рада в Україні;
Тренінги для вчителів англійської мови у
Відвідування
виставок, червні 2018 та серпні 2019.
театральних вистав;
участь у роботі семінарів;
літня
школа
професійної
майстерності для учителів.

Громадська організація
«Cambridge English Assessment»
Комунальний
заклад
НВК Освітня діяльність.
"Спеціалізована школа І ступенягімназія" № 143

Складання Кембридських іспитів учнями
НВК №143 протягом 2018 та 2019 років.

Громадська організація
«Lego Foundation»
Школа І-ІІІ ступенів № 168

Благодійний фонд "Lego Foundation".

Конкурси з архітектурного мистецтва та
робототехніка

Громадська організація
«Документаційний центр м. Лібенау Німеччина»
Спеціалізована школа № 214

-

Електронне листування;
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-

Методично-організаційна

-

науково-методична співпраця.

-

допомога
у
проведенні
міжнародних заходів, створенні
програм і проектів;
Іnternet-зв’язок.

Громадські організації та волонтерські програми Східної Європи
Школа І-ІІІ ступенів № 232

Go Global;
Go Camp.

-

Школа І-ІІІ ступенів № 232

Культурний центр "Сан".

-

Запрошення волонтерів з інших
країн з метою мовної практики та
участі у спільних проектах з
дітьми та вчителями.
Рік Японії;
Тренінгові заняття з каліграфії;
культурна та духовна спадщина
Східних Країн.

Громадська організація
«Інститут іудаїки України»
Навчально-виховний комплекс № 299 Розвиток єврейської історії та культури в Екскурсіі учнів, семінари для вчителів
Україні.
історії (вересень 2019 року)

Громадська організація
«Інститут Катастрофи Європейського єврейства „Яд-Вашем”
(Ізраїль)»
Навчально-виховний комплекс № 299 Історія
становлення
та
єврейської культури в Україні.

розвитку Заповнення листів - свідоцтв для музею.

Громадська організація
«Центр вивчення історії та культури східноєвропейського єврейства»
Навчально-виховний комплекс № 299 Розвиток єврейської освіти та культури в Проект "Єврейське мистецтво" (лекції та
Україні та вивчення історичної спадщини. заняття, віртуальні подорожі музеями
світу).
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Громадська організація
«Червоний Хрест»
Товариство
з
відповідальністю
французька школа»

обмеженою «Міжнародна
-

-

поширення знань про можливі День миру.
катастрофи
і
подолання
їх
наслідків;
підготовка додопомоги під час
воєнних дій і подолання їх
наслідків;
часть у благодійній акції «З миром
у серці»;
охорона здоров'я;
соціальна підтримка.

Чисті серцем та Чотири Лапи
Товариство
з
відповідальністю
французька школа»

обмеженою Співпраця в рамках проекту «Даючи Уроки Доброти.
«Міжнародна знання – збережи добро до ближнього».

Громадська організація
«UPF Ukraine/Федерація всесвітнього миру»
НВК "Потенціал"

Розвиток соціальних та громадянських Участь у роботі Школи миру, участь у
компетентностей.
роботі VІ конгресу юних посланців миру
"Усім світом за мир".

Дипломатичне представництво.
Центральне відомство освіти за кордоном Німеччини
Спеціалізована школа № 14 імені Центальне відомство освіти за кордоном українського
професора при Міністерстві закордонних справ
Грушевського Сергія Федоровича
Німеччини.
-
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Підготовка учнів до складання
мовного диплому "Sprachdiplom";
Семінари
для
підвищення
кваліфікації вчителів німецької
мови в Німеччині;

-

Підготовка учнів до міжнародного
конкурсу "Молодь дебатує";
Участь
учнів
школи
в
міжнародному конкурсі "Молодь
дебатує";
Семінари-практикуми
для
вчителів німецької мови.

Дипломатичне представництво.
Посольство Німеччини в Україні
Спеціалізована школа № 14 імені Посольство Німеччини в Україні.
українського
професора
Грушевського Сергія Федоровича

-

Захист проєктів;
Проведення спільних культурних
заходів.
Участь в Дні відкритих дверей
дипломатичного представництва
«Німецький сад» 2015-2019.

Дипломатичне представництво.
Бюро у справах освіти і культури
Державного департаменту США
за підтримки Американські Ради з міжнародної освіти
(American Councils)
Спеціалізована школа № 16

Програма майбутніх лідерів FLEX Зустрічі
з
(програма культурного обміну Бюро у програми FLEX.
справах освіти і культури Державного
департаменту
США
за
підтримки
Американські Ради з міжнародної освіти
(American Councils).

Дипломатичне представництво.
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переможцями

Посольство Франції в Україні
НВК "Спеціалізована школа
ступенів-ліцей" № 20

І-ІІІ Освітньо-культурні заходи та отримання мовних сертифікатів
-

-

Товариство
з
відповідальністю
французька школа»

обмеженою Освітньо-культурні заходи та отримання «Міжнародна мовних сертифікатів
-
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Обмін педагогічними ідеями,
практиками;
Проведення
навчальних
і
практичних семінарів, проектів,
конкурсів;
Обмін
досвідом
з
питань
міжнародного співробітництва;
Направлення до закладу освіти
викладача
(носіями
мови)
французької мови з метою
поліпшення практики усного
мовлення учнів;
Сприяння обміну з Францією,
мобільності учнів, викладачів;
Сертифікати, які підтверджують
знання з французької мови
(координація на національному
рівні іспитів DELF).
Обмін педагогічними ідеями,
практиками;
Проведення
навчальних
і
практичних семінарів, проектів,
конкурсів;
Обмін
досвідом
з
питань
міжнародного співробітництва;
Направлення до закладу освіти
викладача
(носіями
мови)
французької мови з метою
поліпшення практики усного

-

мовлення учнів;
Сприяння обміну з Францією,
мобільності учнів, викладачів;
Сертифікати, які підтверджують
знання з французької мови
(координація на національному
рівні іспитів DELF).

Дипломатичне представництво.
Французький інститут в Україні
НВК "Спеціалізована школа
ступенів-ліцей" № 20

І-ІІІ -

підвищення кваліфікації вчителів французької мови;
проведення спільних Фракомовних
заходів, виставок, театралізованих та танцювальних постановок.
-

-

150

Організація
різноманітних
освітніх
заходів
з
метою
пропагування французької мови;
Післядипломна
підготовка
вчителів: дистанційно – програма
PRO FLE;
Педагогічна освіта у Франції:
щорічний конкурс проектів для
вчителів;
Модернізація
педагогічних
програм
та
матеріалів
для
білінгвальних шкіл в Україні у
партнерстві
з
Міністерством
освіти України;
Проведення зустрічей, заходів в
рамках Франкофонії для учнів:
конкурс відеороликів, марафон
Франкофонії,
конкурси
французькою мовою, святкові
зустрічі, реалізація проектів;
Організація і складання іспитів з

Товариство
з
відповідальністю
французька школа»

обмеженою «Міжнародна
-

підвищення кваліфікації вчителів французької мови;
проведення спільних Фракомовних
заходів, виставок, театралізованих та танцювальних постановок.
-

-

-

французької мови DELF A1-B2.
Організація
різноманітних
освітніх
заходів
з
метою
пропагування французької мови;
Післядипломна
підготовка
вчителів: дистанційно – програма
PRO FLE;
Педагогічна освіта у Франції:
щорічний конкурс проектів для
вчителів;
Модернізація
педагогічних
програм
та
матеріалів
для
білінгвальних шкіл в Україні у
партнерстві
з
Міністерством
освіти України;
Проведення зустрічей, заходів в
рамках Франкофонії для учнів:
конкурс відеороликів,
марафон Франкофонії,
конкурси
французькою
мовою,
святкові зустрічі,
реалізація проектів;
Організація і складання іспитів з
французької мови DELF A1-B2.

Дипломатичне представництво.
Посольство Сполучених Штатів Америки
Школа І-ІІІ ступенів № 168

Меморандум про співпрацю на виконання проекту "Програма малих стипендій з
вивчення англійської мови ACCES".
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Програма
вивчення
ACCESS;

малих стипендій з
англійської
мови

-

-

Міжнародний семінар для освітян
м. Києва за участю Державного
Департаменту
США
та
Департаменту освіти і науки м.
Києва «Інклюзивна освіта в
школі»;
Святкування Дня незалежності
США;
День подяки США.

Дипломатичне представництво.
Посольство Чехії в Україні
Школа І-ІІІ ступенів № 168

Проект Альтернативна освіта.

Альтернативна освіта для українських
вчителів, за підтримки програми TRANS
в Міністерстві закордонних справ Чеської
Республіки.

Дипломатичне представництво.
Посольство Іспанії в Україні
Школа І-ІІІ ступенів № 168

Освітньо-культурні заходи

-

Викладання
іспанської
мови
волонтерами від Іспанії;
Круглий стіл "Нехай буде мир на
всій планеті".

Дипломатичне представництво.
Посольство Польщі в Україні
Школа І-ІІІ ступенів № 231

Проведення шкільних заходів в м. Києві, спрямованих на ознайомлення школярів
школи з культурою Польщі та з метою мовної практики.
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Конкурс малюнків до Дня
Незалежності Польщі;
Заняття польською мовою з
носіями мови.

Дипломатичне представництво.
Центральне управління шкільної освіти закордоном МЗС Німеччини
Спеціалізована школа № 239

-

Освітньо-підготовчі заходи;
Підтримка школи в забезпеченні
інформаційними та методичними матеріалами.

Підготовка учнів до складання
мовного диплому "Sprachdiplom";
Семінари
для
підвищення
кваліфікації вчителів німецької
мови в Німеччині.

Дипломатичне представництво.
Міністерство культури і науки землі Північна Рейнвестфалія,
Міністерство освіти землі Північна Рейнвестфалія,
Окружне управління Мюнстер
Спеціалізована школа № 239

Інтеграція
навчального
процесу
з Міжнародний конкурс
німецької мови в загальноєвропейський Східною Європою".
освітній простір сьогодення.

"Зустріч

зі

Дипломатичне представництво.
Міністерство культури і науки землі Баварія
Спеціалізована школа № 239

-

Служба академічного обміну;
Спілкування з носіями мови;
Проектна діяльність.

Профорієнтаційні
поїздки учнів.

заходи,

навчальні

Дипломатичне представництво.
Міністерство Освіти Ізраїля, "Хефциба"
Навчально-виховний комплекс № 299 Розвиток єврейської освіти та культури в Україні - освітній аспект.
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олімпіади з івриту, історії та
традицій;
міжнародний прект "Мій шлях до
Ізраїля";
творчі роботи учнів" Театр в

сучасному Ізраїлі".

Дипломатичне представництво.
Посольство Іспанії в Україні
Товариство
з
відповідальністю
французька школа»

обмеженою «Міжнародна -

освітньо-культурні;
ознайомлюючі з культурою та побутом країни;
підготовка до здачі мовних іститів
з іспанської мови.

тиждень іспанської мови;
вручення дипломів DELE.

Дипломатичне представництво.
Посольство Республіки Греція
НВК "Потенціал"

-

відвідування виставок;
участь
у
роботі
семінарів,
святкуванні свят країни.

-

-

участь представників школи в
офіційних
заходах,
що
проводилися
посольством
з
нагоди визначних подій та дат
(День Незалежності Греції, свято
ОХІ);
організаційно-методична
підтримка викладання грецької
мови: залучення волонтерів-носіїв
мови до організації освітнього
процесу;
робота літнього мовного табору.

Дипломатичне представництво.
Посольство Республіки Аргентина
НВК "Потенціал"

Освітньо-пізнавальні заходи.

Печерський район
Британська рада
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Участь в імітаційній грі "Модель ООН".

Предславинська гімназія № 56

Ліцей міжнародних відносин № 51

забезпечення
інформативними матеріалами, відео матеріалами,
автентичними
текстами, навчально-методичною
літературою;
надання
консультацій
із
соціокультурних
та
соціолінгвістичних питань.
Використання посібників, методичних розробок та участь у тренінгах.
-

Використання
методичних
посібників,
розроблених
Британською Радою вчителями
англійської мови;
Протягом року участь у тренінгах
з
метою
методичного
удосконалення.
Участь школярів у освітніх
заходах Британської Ради під час
літніх канікул;
Відвідування мовних курсів.
Участь вчителів англійської мови
в тренінгах;
Організація та визначення графіку
проведення СЕ для зовнішнього
міжнародного оцінювання знань з
англійської мови учнів гімназії.
Використання он-лайн ресурсів.

Школа І-Ш ступенів № 78

Вдосконалення викладання англійської
мови, участь у пізнавальних програмах
Британія.

Гімназія «Консул» № 86

Вдосконалення
мови.

Гімназія № 117

Проведення методичних семінарів з
питань викладання англійської мови.
Вдосконалення викладання англійської мови, участь у пізнавальних програмах
Британія.

Укранський гуманітарний ліцей

вивчення

155

англійської

Відвідування учнями гімназії
представництва Британської Ради;
Участь представників Британської
Ради
в
проведенні
Тижня
іноземних мов в гімназії.

Навчання вчителів на онлайн
курсах «Professionаls Practices for
English language Teaching course»
та використання ресурсів у

-

навчальному процесі;
Участь в освітній виставці «British
School Fair»;
Участь
у
святкуванні
Дня
Європейських мов і Дня відкритих
дверей при Раді.

Європейський молодіжний парламент – Україна Євросоюз
Кловський ліцей № 77

Ліцей міжнародних відносин № 51

Проведення
спільних
конференцій, Вересень 2019 року
моніторингів, семінарів, виставок
Проведенная
традиційного
митингу памяти жертв Холокосту;
Проведення екскурсій.
Проведення
спільних
конференцій, Робота в проекті «Толерантність
моніторингів, семінарів, виставок
та гендерна рівність;
культура миру в освітньому
просторі навчального закладу»
Координатор-член правління із
звя’зків із громадськістю Ник
Сторчай.

Міжнародне товариство Корчака
Кловський ліцей № 77

-

проведення екскурсій в шкільному Жовтень 2019 року
музеї Я.Корчака. презентацій;
Співпраця товариства Я.Корчака в
розповсюдження
знань
щодо
Польщі та Україні;
видатного педагога.
Листування;
Триденний науково-практичний
семінар «Януш Корчак про місію
нової української школи» - лютий
2019 року;
Церемонія
нагородження
Заслуженого вчителя Укараїни
С.В.Петровоської
міжнародним
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Орденом Усмішки.

Посольство Греції в Україні
Посольство Кіпру в Україні
Посольство України в Греції
Міжнародний Центр досліджень і розвитку грецької мови і культури «Чорне море»
м. Салоніки Греція
Громадська організація
«Еллінське братство»
Грецьке товариство імені Іпсіланті
Федерація грецьких товариств України
Центр Елліністичних студій і грецької культури імені Андрія Білецького
Спеціалізована школа «Еллада» № 94

-

-

-

знайомство з освітньою системою
Греції;
участь у програмі дослідницьких
грантів та навчальних стипендій
вчителів,
що
викладають
новогрецьку як першу іноземну
мову;
знайомство з сучасними методами
викладання іноземних мов, з
новітніми
навчальними
технологіями;
часть викладачів новогрецької
мови у міжнародних семінарах з
метою знайомства з сучасними
методиками викладання.
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Лютий 2019 року
Зустріч старшокласників з Послом Греції
в Україні п. Пукамісасом та викладачами
і студентами кафедри Елліністики КНУ
157м... Т.Г. Шевченка під час круглого
столу «Грецька мова як місток між
культурами та шлях до самовизначення».
Березень 2019 року
Участь учнів школи у святкових
концертах (Державний музей
літератури
України
та
Український Дім) «Свобода – це
наша релігія», присвячених Дню
Незалежності Греції (спільно з
громадською
організацією

«Еллінське братство «Енотіта»»;
Перегляд старшокласниками та
викладачами фільму грецькою
мовою «В цій країні ніхто не вмів
плакати», що був організований
Посольством Греції в Україна;
Відвідування концерту «Данина
незалежності» у Національній
філармонії України, що був
організований Посольством Греції
в Україні та Асоціацією грецьких
підприємств
та
підприємців.
Зустріч учнів та вчителів школи з
грецьким диригентом Андреасом
Цілікасом;
Зустріч учасників Всеукраїнської
олімпіади з новогрецької мови з
Генеральним
Консулом
Посольства Греції в Україні паном
Александросом Будурісом.
Квітень 2019 року
Перегляд учнями, батьками та
вчителями школи виставки картин
грецьких
художників
в
Національному музеї літератури
України, який був організований
Посольством Греції в Україні;
Перегляд
учасниками
всеукраїнської
олімпіади
з
новогрецької мови спектаклю
«Дерева помирають стоячи» в
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Київському театрі ім. Л. Українки
(орг.
Федерацією
грецьких
товариств України);
Відвідування старшокласниками,
вчителями та батьками виставки
«Відлуння грецької античності»
(антефікси з колекції архітектора
Васіліоса Цітуроса), що була
організована Посольством Греції в
Україні в національному музеї
українського
народного
декоративного мистецтва;
Допомога Посольству України в
Греції, недільній школі при
Посольстві, початковій школі та
гімназії № 1 (о. Егіна, Греція) та
початкової школи № 3 (о. Тінос,
Греція) наочними посібниками та
сувенірами, зробленими учнями
СШ № 94 «Еллада» (до
проведення Днів Європи в Греції;
Виготовлення
Великодніх
листівок та поробок. Привітання зі
святом посла Греції в Україні п.
Пукамісаса, посла України в
Греції п. Шкурова, співробітників
цих посольств та наших друзів в
Греції.
Травень 2019 року
Виготовлення
Великодніх
листівок та поробок. Привітання зі
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святом посла Греції в Україні п.
Пукамісаса, посла України в
Греції п. Шкурова, співробітників
цих посольств та наших друзів в
Греції;
Зустріч учнів та вчителів з
Президентом фонду «Olvia Polis»
п. Калокендісом;
Участь
старшокласників
та
вчителів
у
круглому
столі
«Конфлікти та гендерний поділ у
літературі», що був організований
Посольством Кіпру в Україні;
Зустріч з координатором з питань
грецької освіти в країнах східної
Європи п. Раня (спільно з
Федерацією грецьких товариств
України
та
Генеральним
консульством
Греції
в
м.
Маріуполь;
Зустріч з Головою товариства
греко-сербсько-української
дружби п. Сотірісом Коскорісом.
Вересень 2019 року
Зустріч
старшокласників
зі
студентами – неоелліністами,
стипендіатами літніх програм з
вивчення
новогрецької
мови
кафедри Елліністики КНУ ім. Т.
Шевченка;
Зустріч з представниками грецької
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культурної Асоціації «Пірос» з м.
Аліссон», Греція (спільно з
Одеською
філією
грецького
Фонду культури та громадською
організацією «Еллінське братство
«Енотіта»»;
Флеш-моб (майстер-клас учнів
школи
з
танцювальним
колективом «Пірос» м. Алісеон,
Греція.
Жовтень 2019 року
Зустріч
з
представниками
культурної Асоціації грецькоукраїнської
співдружності
«Faros», м. Патри, Греція;
Участь учнів школи у святковому
концерті в КМДА, присвяченому
Національному грецькому святу
«День
ОХІ»
(спільно
з
посольством Греції в Україні та
громадською
організацією
«Еллінське братство «Енотіта»;
Проведення
урочистостей,
присвячених
боротьбі
українського та грецького народів
проти фашизму та Дню «ОХІ»:
тематичний святковий захід,
виставка історичних грецьких
військових плакатів часів Другої
світової війни;
Зустріч учнів та вчителів школи з
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новим Послом Греції в Україні з
п. Васіліосом Борновасом.
Листопад 2019 року
Участь
старшокласників
у
літературно-художньому вечорі
грецької поезії, музики та танцю
«Шлях до Ітакі» у Будинку
актора;
Участь в офіційному заході до
Дня Збройних Сил Греції, що був
організований Військовим аташе
Греції п. Г.Паппасом.
Грудень 2019 року
Організація
Різдвяного
привітання
учнями школи співробітників Посольств
Греції в Україні та Кіпру в Україні.

Інститут Франції в Україні
Спеціалізована школа № 80

-

участь в семінарах-практикумах;
удосконалення мовних знань.

Гімназія № 109

-

Розширення культурного обміну;
Мовна практика;
Перегляд спектаклів, мультфільмів,
фільмів.

Методичні семінари для вчителів
французької мови;
Участь вчителя французької мови
Клименко
А.Р.
в
семінарі
«Принципи
організації
європейських дитячих мовних
таборів» - 22 листопада 2019
року.
Квітень 2019 року
Участь у фестивалі «Французька весна».
-

Посольство Китайської Народної Республіки в Україні
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Ліцей міжнародних відносин № 51

Участь в
посольства.

роботі

відділу

культури Участь в проекті “Європа та Азія в діалозі
культур”.

Посольство США
Школа І-Ш ступенів № 78

Вдосконалення
вивчення
англійської Жовтень 2019 року
мови. Пізнавальні програми США.
Зустріч з заступником аташе по
культурі;
Відвідування виставки освітніх
закладів США в Посольстві.
Києво-Печерський ліцей «Лідер» № Вдосконалення
вивчення
англійської Участь у проекті «Модель ООН».
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мови. Пізнавальні програми США.

Спілка вірмен України
Спеціалізована школа № 88

-

Зустріч представників Союзу з Протягом 2019 року
учнями та вчителями;
Проведення
днів
культури
проведення спільних заходів;
українського та вірменського
Створено
гурток,
в
якому
народів, у шкільному музеї;
викладається вірменська мова;
відкривались виставки, присвячені
Проведення
спільних
заходів,
визначним подіям у житті обох
пов’язаних з історичними та
народів, виступали колективи
культурними подіями у житті
художньої самодіяльності;
вірменського
та
українського представники діаспори вірмен в
народів.
Києві проводять гурткову роботугурток з шахів, дизайну одягу та
вірменської мови.

Дамфріз Бернз Хоф Клаб
Предславинська гімназія № 56

Культурний та освітній обмін

Участь учнів гімназії у міжнародному
літературному конкурсі, започаткованому
«Всесвітньою Федерацією клубів Роберта
Бернза».

Благодійна громадська організація
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«Союз Антропос-заради дітей цього світу»
(м. Мюнхен, Німеччина)
Спеціалізована школа № 80

-

Культурно-просвітницький
напрям;
удосконалення
викладання
німецької мови;
участь учнів в різноманітних
конкурсах.

Тренінги:
12.03.2019 року
(7 клас)
«Щастя - як мета освіти. Найбіль важливі
командні цінності і чому».
14.03.2019 року
«Корпоративна культура - від звичок
працівників до репутацції компанії»
14-15.03.2019 року
Майстер-класи з учнями 10-11 класів
«Комунікація
з
собою
та
навколишнім світом. Мистецтво
порозуміння-мистецтво
риторики»,
«Професії майбутнього».

Центр німецької культури
«Redner Klub»
Спеціалізована школа № 80

Проведення круглих столів, семінарів- 26.04.2019 року
практикумів, методичних семінарів
Участь вчителя німецької мови Кулік Л.І.
в семінарі-практикум «Що можна знайти
в словнику. Робота зі словников на
уроці».

Інститут Конфуція
Київського національного університету імені Т.Шевченка
Ліцей міжнародних відносин № 51

-

Культурно-просвітницький
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Викладачі інституту проводять заняття з

-

напрям;
Вивчення
філософії.

китайської мови з учнями ліцею.
китайської

мови

та

Українсько-турецький культурний центр
«Сяйво»
Ліцей інформаційних технологій № Участь
в
79
олімпіадах.

міжнародних

проектних -

Підготовка
до
Міжнародних
олімпіад;
Участь
у
Міжнародному
фотоконкурсі «Ми- люди Землі» з
нагоди святкування Всесвітнього
дня Землі.

Посольство Республіки Кіпр
Гімназія «Консул» № 86

Укріплення міжнародних відносин між Листопад 2019 року
молодіжними
організаціями, В рамках проведення Днів Франкофонії євроінтеграція.
2019 в Україні» учні гімназії відвідали
посольство Республіки Кіпр.

Інститут Гете в Україні
Спеціалізована школа № 181

-

підвищення
рівня
викладання німецької мови;
участь в семінарах, конференціях;
використання бібліотеки інституту.
-
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Участь у семінарах, тренінгах та
курсах з метою методичного
вдосконалення вчителів німецької
мови;
Перегляд та обговорення фільмів
німецькою мовою;
Участь у семінарах та вебінарах
видавництва Хубер
«Корпоративне навчання»,
«Мовні ігри»;
Ознайомлення учнів з бібіотекою
Гете-институту.

Спеціалізована школа № 47

-

участь в семінарах, тренінгах;
організація свят.

-

«Мовна робота для дорослих» семінари для вчителів;
Святкування Різдва в церкві
Святої Анни;
Країнознавство німецькою мовою.

Швейцарія Фундація Песталоцці
Предславинська гімназія № 56

Укріплення міжнародних відносин між молодіжними
організаціями, євроінтеграція.
-

Он-лайн листування;
спільна робота над створенням
Музею дитячого малюнку;
участь в он-лайн вебінарах.

Чешский культурний Центр в Києві
Ліцей міжнародних відносин № 79

-

Укріплення міжнародних відносин між молодіжними організаціями;
Євроінтеграція;
отримання мовних навичок.
-

Робота
над
проектом
«Альтернативне навчання для
шкіл України»;
Відвідування чеського розмовного
клубу;
Удосконалення
володіння
європейськими мовами;
Пробні уроки чеської мови;
Змагання «Побачення на 11-ти
мовах».

Корейський Центр в Україні
Києво-Печерський ліцей «Лідер» № 171
-

укріплення міжнародних відносин;
отримання мовних навичок.

Посольство Іспанії
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Жовтень 2019 року
організація курсів вивченяння
корейської мови в ліцеї;
відвідування
шкіл
Кореї
заступником
директора
з
іноземних мов.

Український гуманітарний ліцей

Укріплення
міжнародних
отримання мовних навичок

відносин, Щомісячні засідання Клубу любителів
іспанської мови при Посольстві.

Посольство Республіки Австріі
Український гуманітарний ліцей

-

Укріплення міжнародних відносин; Отримання мовних навичок.
-

Діалоги з аташе з питань культури
д. Ульфом Хаусбрандтом;
Заходи з нагоди відзначення року
Людвига ван Бетховена.

Посольство Франції
Український гуманітарний ліцей

-

Укріплення міжнародних відносин; Отримання мовних навичок.

-

Зустріч з Аиташе з питань
співробітництва
у
галузі
французької мови Посольства
Франції в Україні Фабрісом Пето
(29.10.2019 року);
Обговорення
питань
щодо
програм та плану окремих заїодів,
організованих
Посольством
Франції в Україні спільно з
Французьким інститутом з метою
участі у них ліцею та організації
проведення в ліцеї щорічного
конкурсу Франкомовного театру.

Міжнародний проект
“MacMillan“
Гімназія № 32 “Успіх”

Популяризація англійської мови та Лютий 2019 року
залучення вчителів до участі в методичних Участь вчителів в вебінарах «Путь до
семінарах.
успіху».
Травень 2019 року
«Соціальне та емоціональне навчання в
ранньому віці»».
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Організація міжнародних освітніх та мовних програм
«GISB»
(Німеччина, м. Гамбург)
Спеціалізована школа № 47

Покращення рівня німецької мови та Круглий
стіл
з
втрата мовного бар’єра.
організації (директор
Хоффманн) – щорічно.

представниками
Анна Шмідт-

Робота в рамках Асоційованих шкіл ЮНЕСКО
Ліцей міжнародних відносин № 51

-

участь
у
міжнародних Квітень 2019 року
конференціях;
Весняна толока з проведенням
проектно-дослідницька діяльність.
математичного та природничого
тижня;
Участь
учнів
ліцею
в
Міжнародному конкурсі малюнку
«Едина матуся у світі» в Римі;
участь у Київській регіональній
конференції ПАШ ЮНЕСКО
«Сучасні погляди на майбутнє
планети та людства».
Вересень 2019 року
Флешмоб в унісон Дзвонів миру, який
лунає в штаб-квартирі ООН в НьюЙорку.

Проєкт
«Зелений пакет»
Ліцей міжнародних відносин № 51

-

Розробка
та
впровадження Протягом 2019 року
інноваційного освітнього пакету Участь у проекті
навчальних
матеріалів
для
«зелену» зону»;
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«Збережемо

-

школярів віком 11-15 років в Україні;
Формування
нових
моделей
поведінки в школі, дома та в
суспільстві.

Активна участь у днях довкілля, в
проведенні інтегрованих уроків.

Освітній проєкт
«еTwinning Plus»
Ліцей міжнародних відносин № 51

-

-

Проект eTwinning – ініціатива
Європейської Комісії, спрямована
на
розвиток
співробітництва
європейських шкіл за допомогою
інформаційних і комунікаційних
технологій;
Учителі та школярі в мережі
eTwinning
мають
можливість
реалізації спільних проектів з
європейськими школами.

Вересень 2019 року
Презентація роботи навчального закладу
у міжнародному проекті еTwinning з
проведенням
інтерактивного
відеотренінгу «Global News Magazine».

Проект
«Творчість барда Шотландії Роберта Бернза у світовій літературній скарбниці»
Предславинська гімназія № 56

-

Вивчення
традицій,
культури Шотландії;
Ознайомлення
гімназистів
з творчістю Р.Бернза;
Розвиток навичок літературного
перекладу.

Робота
творчої
лабораторії
літературного перекладу;
Участь
учнів
гімназії
у
міжнародному
конкурсі
учнівських творів за творчістю
Р.Бернза,
започаткованому
Всесвітньою Федерацією.

Центр педагогічних досліджень Фонду Песталоцці,
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заснованому на базі Інституту педагогіки
м. Цюрих (Швейцарія)
Предславинська гімназія № 56

Обговорення питань освіти майбутнього, Спільна
робота
АРТ
БЮРО
інтеграції освіти у суспільне життя.
«Предславинське» та фонду Песталоцці у
роботі над створенням музею дитячого
малюнку.

Навчальна програма
«FLEX»
Кловський ліцей № 77

Поширення наукових досягнень серед Учні ліцею взяти участь у тестуванні молоді та відкриття французької культури жовтнь 2019 року.
у співробітництві з асоціацією Abreuve ta
science».

Польські Гарцери
Кловський ліцей № 77

Міжнародні зустрічі дітей, співпраця Протягом року проводиться листування,
товариств Я.Корчака України та Польщі
екскурсії

Представництво ЮНІСЕФ в Україні
Школа І-Ш ступенів № 78

Підтримка прав дитини в Україні, Участь школярів у творчих конкурсах.
ознайомлення
з
міжнародними
програмами щодо захисту дітей.

Міжнародний проект «Дигіміст культур»
спільно з Гімназією Хааберсті
(Естонія)
Ліцей інформаційних технологій № Розвиток інтересу учнів до культури та Інтернет-конференція
«Виховання
79
історії рідного краю в освітньому толератності
як
частина
інтернет-просторі.
мультикультурної освіти у шкільному
віці»».
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Спільний міжнародний проект
«Цифрові компетентності»
(Белорусь-Естонія-Україна)
Ліцей інформаційних технологій № Ознайомлення з можливими цифровими Спільна інтернет-конференція «Цифрова
79
технологіями,
що
забезпечують
їх компетентність
шкільного
вчителя.
використання в школі.
Досвід в Естонії».

Міжнародний проект
«Весна прийшла»,
започаткованого Європейською організацією BirdLifeInternational
Ліцей інформаційних технологій № 79
-

впровадження інноваційно-освітніх
методів і технологій;
забезпечення інтеграції вітчизняної
освіти і науки у європейський та
світовий освітній простір на базі
Національного
екологонатуралістичного
центру
учнівської молоді МОН.

Під час реалізації проекту он-лайн на
сайті 7-8 класів щодня заповнювались
анімаційні карти чотирьох ключових
видів орнітофауни як фактор просування
весни по Європі.

Go Camp-літній мовний табір
Спеціалізована школа № 80

Виховання розвиненоого та всебічно Тренінги для вчителів, методичні
освіченого покоління свідомих громадян, матеріали та проектні роботи – червень
здатних до навчання впродовж життя
2019 року

Компанія
«Альбіон Едюкейшен»
Освітній проект
«Уроки країнознавства з Ендрю Сомервілем
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Спеціалізована школа № 80

Створення спільно з вчителями системи Методичні семінари для вчителів школи,
для
викладання
німецької
мови, вебінари (протягом року) он лайн
забезпечення необхідною документацією,
методичними матеріалами, наочністю

Проект
«Матіфік в Україні»
Спеціалізована школа № 80

-

Розроблення сучасного освітнього контенту для вивчення математики
в 1-6 класах в ігровій формі;
Проведення навчальних семінарів
та тренінгів.

Тренінги для вчителів початкової
школи та вчителів математикипротягом вересня - листопада
2019 року;
Виконання
учнями
школи
різнорівневих завдань.

Міжнародний тренінг для вчителів англійської мови Atlantic School,
Гоувей Ірландія
Гімназія № 86 “Консул”

-

-

Імплементація сучасного світового
досвіду викладання іноземних мов
в Україні;
налагодження
тісного
міжнародного співробітництва між
навчальними закладами

Жовтень 2019 року
Участь вчителів іноземних мов Саакової
І.К., Крутько Т.М., Белишевої К.П.,
Судакової О.Г., Буланик О.М..

Міжнародна програма
«Діалоги столиць»
Спеціалізована школа № 89

Розповсюдження питань
інтеграції серед молоді.
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європейської Лютий 2019 року
Семінар «Свобода, діалог, терпіння».
Березень 2019 року
Круглий стіл «Діалоги про Україну».
Квітень 2019 року

Виставка
малюнків
«Європейські
держави очима дітей».
Травень 2019 року
Перегляд фільму «Тур столицями
Європи».

Міжнародна програма розповсюдження еллінізму
в країнах проживання греків
(під егідою Євросоюзу)
Спеціалізована школа № 94 «Еллада»

-

Розповсюдження
еллінізму
в країнах проживання греків;
Знайомство
з
новітніми
європейськими
методиками
викладання іноземних мов;
Підвищення рівня викладання
новогрецької мови;
Оздоровлення в таборах Греції
дітей грецького походження та
учнів пілотних шкіл.

Мовна практика;
знайомство з історією Греції, ії
стародавніми
пам’ятками
архітектури та оздоровлення учнів
школи у Міжнародному дитячому
таборі м. Кавала – серпень 2019
року.

Програма стажування
«Європейські інноваційні підходи до досліджень у сферах економіки, управління і
освіти»
Гімназія № 109

Пошук методів для створення більш Вересень 2019 року
наукоємкого суспільства
Практичне навчання при Литовському
Інституті Анрарної Економіки – м.
Вільнюс, Литва.

Програма
Oxford Quality Schools
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(Меморандум про співпрацю від жовтня 2014)
Гімназія № 117

Забезпечення найвищого рівня викладання Участь
у
методичних
семінарах,
і навчання англійській мові
тренінгах, надання методичної допомоги
та консультацій вчителям

Київський Міжнародний фізико-математичний Фестиваль
під патронатом Національної комісії України в справах ЮНЕСКО
Києво-Печерський ліцей «Лідер» № 171
-

зміцнення дружніх стосунків між Організація та проведення фестивалю –
обдарованими дітьми різних країн- травень 2019 року (щорічно).
сусідів України;
розвиток обдарованої учнівської
молоді, зацікавленої у вивченні
математики та фізики;
формування в учнів навичок
дослідницької пошукової роботи,
перетворення Києва на центр
природничо-математичного
дитячого руху.

National Geographic Learning
Спеціалізована школа № 181

Використання методичних
участь у тренінгах.

посібників, Жовтень 2019 року
Участь у тренінгу «Захоплюючий світ
мовлення».
Грудень 2019 року
«Основні
напрями
використання
наочності в класі».

Міжнародні вертуальні дебати
з Dell ValleTaxis School, США
за участю Тайваня, Аргентини, Чехії, Йорданії
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Український гуманітарний ліцей

Імітація моделі суду, диспуту та Тема проведених дебатів «Збереження
конференції
з
представниками культурної спадщини ЮНЕСКО».
амеріканської школи.

Проект
GoCAMP
Український гуманітарний ліцей

Організація
дітей.

європейського

відпочинку Візит представників посольства Франції в
Україні Наталі Берас - радник з питань культури
та
співробітництва,
директор
французського Інституту;
Фабрісм Пето - аташе з питань
співробітництва в галузі французької
мови;
Інна Крулько - менеджер організації
GoCAMP.

Подільський район
Посольство Федеративної Республіки Німеччини в м. Києві
Німецько-українська
школа в м. Києві

міжкультурна Посольство Федеративної Республіки Виставки, конкурси.
Німеччини в м. Києві, «Німецький сад»

Міжкультурна мовна спілка
«Lukomorje e.V»
Романо-германська гімназія № 123

Сприяння та участь у міжкультурних проектах для дітей та молоді.
-

міжнародні зустрічі дітей та
молоді;
поїздки груп учнів до м.Бохум.

Міжнародний Союз Молоді
Романо-германська гімназія № 123

Співпраця в області:
освітніх послуг;
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Міжнародні конкурси, олімпіади

-

навчального характеру;
розвивального характеру;
організаційного характуру;
оздоровчого характеру
з
метою
підвищення
підготовки учнів та учителів.

рівня

Благодійний фонд
«Оберіг»
Романо-германська гімназія № 123

Культурно-освітні
та
оздоровчі Поїздки груп учнів до Німеччини (мм.
екскурсійні програми для учнів.
Дрезден, Гамбург, Берлін).

Гете-Інститут
Романо-германська гімназія № 123

Науково-методична робота з німецької мови.
-

Семінари;
Конференції;
Курси.

Міжнародний освітньо-методичний центр
Dinternal Education
Романо-германська гімназія № 123

Науково-методична робота з англійської мови.
-

майстер-класи для вчителів та учнів;
семінари

Міжнародний освітньо-методичний центр
Oxford Quality Press
Романо-германська гімназія № 123

Науково-методична робота з англійської Міжнародні
мови.
конференції

конкурси,

семінари,

Європейський Молодіжний Парламент України
СШ № 118 «ВСЕСВІТ»

Європейський
України

Молодіжний
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Парламент 15-16 лютого 2019 року
Дводенна сесія, тема якої «Цілі сталого
розвитку: виклики та можливості для
країн Східного Партнерства».

Cambridge University Press
Гімназія № 257 «Синьоозерна»

Громадська організація - екзаменаційний департамент
Кембриджського
університету (Cambridge English Language
Assessment)
та
видавництво
Кембриджського університету (Cambridge
University Press).
-

-

-

-
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участь
у
міжнародних
Кембриджських
екзаменах,
практичних семінарах, вебінарах,
конференціях та майстер-класах,
що
проводяться
визнаними
міжнародними експертами;
375 гімназистів вже мають
сертифікати
якості
знань
англійської мови /YEL, KET, PET,
FCE, IELTS/;
вчителі підвищують кваліфікацію,
пройшовши
міжнародну
сертифікацію
на
володіння
методикою викладання іноземної
мови та отримавши сертифікати
ТКТ;
гімназія № 257 – афілійована
Cambridge ESOL для проведення
Pretesting, надає необхідні умови
та викладачів і може проводити
тести на власній базі. Матеріали
на Pretesting надсилаються з
Кембриджу
та
тести
перевіряються Кембриджськими
екзаменаторами;
участь у суспільно керованому
форумі, з метою поширення знань
про Україну та її народ,
обмінюватися подіями, думками,

-

-

-

-
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ідеями, проектами, і т.п., задля
поширення
та
розвитку
української громади в світі;
«Euromaidan
virtual
reality
experience» - 25.10.2019 року –
скайп конференція присвячена
героям Майдану;
«The relevance of the Holodomor
today» - 18.10.2019 року;
Організував Канадський музей
Прав Людини разом з УкраїноКанадською
організацією
провінції Манітоба та за участі
пана Романа Сербіна (онлайн
конференція);
5-ти годинний оnline курс в
прямому ефірі з Індією для молоді
"Краща версія себе" ("New
Destiny") – 11.05.2019 року.
Організовано цей 5-годинний
тренінг
було
завдяки
Благодійному фондові "Школа
Майбутнього"
та
засновниці
Dergousova Agency та бренду
Home Me Олександрі Дергоусовій
та викладачу O&O Academy –
Sailajaji з Індії;
участь в програмі “GoCamps” літні мовні табіри, з залученням
іноземних волонтерів (Сполучені
Штати
Америки,
Південна

-

Африка, Іспанія, ОАЕ, Велика
Британія, Канада);
тиждень Шекспіра –відомого
англійського митця (в рамках
акції GoGlobal”);
міжнародний тиждень Добра
“Kindness Tuesday” – (в рамках
акції GoGlobal”).

Cambridge English Schools
Гімназія № 257 «Синьоозерна»

Програма Cambridge English Schools – це простий та інтегрований підхід до процесу
навчання англійської мови, який надає
можливість
навчальним
закладам
використовувати
навчальні
та
екзаменаційні матеріали, визнані в усьому
світі.
Cambridge ESOL – гімназія № 257 визнана
офіційним Cambridge English Pretesting
Centre № 5192.
-

-
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участь
у
міжнародних
Кембриджських
екзаменах,
практичних семінарах, вебінарах,
конференціях та майстер-класах,
що
проводяться
визнаними
міжнародними експертами;
375 гімназистів вже мають
сертифікати
якості
знань
англійської мови /YEL, KET, PET,
FCE, IELTS/;
вчителі підвищують кваліфікацію,
пройшовши
міжнародну
сертифікацію
на
володіння
методикою викладання іноземної
мови та отримавши сертифікати
ТКТ;
гімназія № 257 – афілійована
Cambridge ESOL для проведення
Pretesting, надає необхідні умови
та викладачів і може проводити
тести на власній базі. Матеріали

-

-

-

-
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на Pretesting надсилаються з
Кембриджу
та
тести
перевіряються Кембриджськими
екзаменаторами;
участь у суспільно керованому
форумі, з метою поширення знань
про Україну та її народ,
обмінюватися подіями, думками,
ідеями, проектами, і т.п., задля
поширення
та
розвитку
української громади в світі;
«Euromaidan
virtual
reality
experience» - 25.10.2019 року –
скайп конференція присвячена
героям Майдану;
«The relevance of the Holodomor
today» - 18.10.2019 року;
Організував Канадський музей
Прав Людини разом з УкраїноКанадською
організацією
провінції Манітоба та за участі
пана Романа Сербіна (онлайн
конференція);
5-ти годинний оnline курс в
прямому ефірі з Індією для молоді
"Краща версія себе" ("New
Destiny") – 11.05.2019 року.
Організовано цей 5-годинний
тренінг
було
завдяки
Благодійному фондові "Школа
Майбутнього"
та
засновниці

-

-

Dergousova Agency та бренду
Home Me Олександрі Дергоусовій
та викладачу O&O Academy –
Sailajaji з Індії;
участь в програмі “GoCamps” літні мовні табіри, з залученням
іноземних волонтерів (Сполучені
Штати
Америки,
Південна
Африка, Іспанія, ОАЕ, Велика
Британія, Канада);
тиждень Шекспіра –відомого
англійського митця (в рамках
акції GoGlobal”);
міжнародний тиждень Добра
“Kindness Tuesday” – (в рамках
акції GoGlobal”).

«Winnipeg Ukrainian Culture & Education»
Гімназія № 257 «Синьоозерна»

Громадська організація – «Winnipeg Ukrainian Culture & Education» українська діаспора в Канаді - українське
суспільство
багате
на
національну
культуру та традиції.
Мета
організації:
розширювати
обізнаність українців про їх минуле та майбутнє сьогодення.

-
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участь
у
міжнародних
Кембриджських
екзаменах,
практичних семінарах, вебінарах,
конференціях та майстер-класах,
що
проводяться
визнаними
міжнародними експертами;
375 гімназистів вже мають
сертифікати
якості
знань
англійської мови /YEL, KET, PET,
FCE, IELTS/;
вчителі підвищують кваліфікацію,
пройшовши
міжнародну
сертифікацію
на
володіння

-

-

-

-
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методикою викладання іноземної
мови та отримавши сертифікати
ТКТ;
гімназія № 257 – афілійована
Cambridge ESOL для проведення
Pretesting, надає необхідні умови
та викладачів і може проводити
тести на власній базі. Матеріали
на Pretesting надсилаються з
Кембриджу
та
тести
перевіряються Кембриджськими
екзаменаторами;
участь у суспільно керованому
форумі, з метою поширення знань
про Україну та її народ,
обмінюватися подіями, думками,
ідеями, проектами, і т.п., задля
поширення
та
розвитку
української громади в світі;
«Euromaidan
virtual
reality
experience» - 25.10.2019 року –
скайп конференція присвячена
героям Майдану;
«The relevance of the Holodomor
today» - 18.10.2019 року;
Організував Канадський музей
Прав Людини разом з УкраїноКанадською
організацією
провінції Манітоба та за участі
пана Романа Сербіна (онлайн
конференція);

-

-

-

5-ти годинний оnline курс в
прямому ефірі з Індією для молоді
"Краща версія себе" ("New
Destiny") – 11.05.2019 року.
Організовано цей 5-годинний
тренінг
було
завдяки
Благодійному фондові "Школа
Майбутнього"
та
засновниці
Dergousova Agency та бренду
Home Me Олександрі Дергоусовій
та викладачу O&O Academy –
Sailajaji з Індії;
участь в програмі “GoCamps” літні мовні табіри, з залученням
іноземних волонтерів (Сполучені
Штати
Америки,
Південна
Африка, Іспанія, ОАЕ, Велика
Британія, Канада);
тиждень Шекспіра –відомого
англійського митця (в рамках
акції GoGlobal”);
міжнародний тиждень Добра
“Kindness Tuesday” – (в рамках
акції GoGlobal”).

Благодійний фонд
"Школа Майбутнього"
Гімназія № 257 «Синьоозерна»

Благодійний фонд "Школа Майбутнього"- це благодійна організація, метою якої є
розширення світогляду дітей шляхом
доповнення
навчальних
програм
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участь
у
міжнародних
Кембриджських
екзаменах,
практичних семінарах, вебінарах,
конференціях та майстер-класах,

мотивуючими
та
пізнавальними
зустрічами зі спеціалістами різних
галузей, громадськими активістами та видатними українськими та зарубіжними
діячами.
-

-

-

-
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що
проводяться
визнаними
міжнародними експертами;
375 гімназистів вже мають
сертифікати
якості
знань
англійської мови /YEL, KET, PET,
FCE, IELTS/;
вчителі підвищують кваліфікацію,
пройшовши
міжнародну
сертифікацію
на
володіння
методикою викладання іноземної
мови та отримавши сертифікати
ТКТ;
гімназія № 257 – афілійована
Cambridge ESOL для проведення
Pretesting, надає необхідні умови
та викладачів і може проводити
тести на власній базі. Матеріали
на Pretesting надсилаються з
Кембриджу
та
тести
перевіряються Кембриджськими
екзаменаторами;
участь у суспільно керованому
форумі, з метою поширення знань
про Україну та її народ,
обмінюватися подіями, думками,
ідеями, проектами, і т.п., задля
поширення
та
розвитку
української громади в світі;
«Euromaidan
virtual
reality
experience» - 25.10.2019 року –
скайп конференція присвячена

-

-

-
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героям Майдану;
«The relevance of the Holodomor
today» - 18.10.2019 року;
Організував Канадський музей
Прав Людини разом з УкраїноКанадською
організацією
провінції Манітоба та за участі
пана Романа Сербіна (онлайн
конференція);
5-ти годинний оnline курс в
прямому ефірі з Індією для молоді
"Краща версія себе" ("New
Destiny") – 11.05.2019 року.
Організовано цей 5-годинний
тренінг
було
завдяки
Благодійному фондові "Школа
Майбутнього"
та
засновниці
Dergousova Agency та бренду
Home Me Олександрі Дергоусовій
та викладачу O&O Academy –
Sailajaji з Індії;
участь в програмі “GoCamps” літні мовні табіри, з залученням
іноземних волонтерів (Сполучені
Штати
Америки,
Південна
Африка, Іспанія, ОАЕ, Велика
Британія, Канада);
тиждень Шекспіра –відомого
англійського митця (в рамках
акції GoGlobal”);
міжнародний тиждень Добра

“Kindness Tuesday” – (в рамках
акції GoGlobal”).

Громадська організація
«Go Global»
Гімназія № 257 «Синьоозерна»

Громадська організація – «Go Global»
популяризація вивчення іноземних
мов та волонтерського руху в
Україні;
сприяння міжкультурному діалогу
та громадській дипломатії;
участь в програмі “GoCamps” літні мовні табіри, After School
Language Camp з залученням
іноземних волонтерів;
півпраця з волонтерами-носіями
мови, які сприяють поглибленню
знань
англійської
мови
та
заохочують
гімназистів
до
володіння нею не як навчальним
предметом, а як світовою мовою
спілкування.

-

-

-

-
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участь
у
міжнародних
Кембриджських
екзаменах,
практичних семінарах, вебінарах,
конференціях та майстер-класах,
що
проводяться
визнаними
міжнародними експертами;
375 гімназистів вже мають
сертифікати
якості
знань
англійської мови /YEL, KET, PET,
FCE, IELTS/;
вчителі підвищують кваліфікацію,
пройшовши
міжнародну
сертифікацію
на
володіння
методикою викладання іноземної
мови та отримавши сертифікати
ТКТ;
гімназія № 257 – афілійована
Cambridge ESOL для проведення
Pretesting, надає необхідні умови
та викладачів і може проводити
тести на власній базі. Матеріали
на Pretesting надсилаються з
Кембриджу
та
тести
перевіряються Кембриджськими
екзаменаторами;
участь у суспільно керованому

-

-

-
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форумі, з метою поширення знань
про Україну та її народ,
обмінюватися подіями, думками,
ідеями, проектами, і т.п., задля
поширення
та
розвитку
української громади в світі;
«Euromaidan
virtual
reality
experience» - 25.10.2019 року –
скайп конференція присвячена
героям Майдану;
«The relevance of the Holodomor
today» - 18.10.2019 року;
Організував Канадський музей
Прав Людини разом з УкраїноКанадською
організацією
провінції Манітоба та за участі
пана Романа Сербіна (онлайн
конференція);
5-ти годинний оnline курс в
прямому ефірі з Індією для молоді
"Краща версія себе" ("New
Destiny") – 11.05.2019 року.
Організовано цей 5-годинний
тренінг
було
завдяки
Благодійному фондові "Школа
Майбутнього"
та
засновниці
Dergousova Agency та бренду
Home Me Олександрі Дергоусовій
та викладачу O&O Academy –
Sailajaji з Індії;
участь в програмі “GoCamps” -

-

літні мовні табіри, з залученням
іноземних волонтерів (Сполучені
Штати
Америки,
Південна
Африка, Іспанія, ОАЕ, Велика
Британія, Канада);
тиждень Шекспіра –відомого
англійського митця (в рамках
акції GoGlobal”);
міжнародний тиждень Добра
“Kindness Tuesday” – (в рамках
акції GoGlobal”).

Святошинський район
Гете-Інститут в Україні,
Відділ культури при посольстві ФРН в Україні
Спеціалізована школа № 40 з
поглибленим вивченням німецької
мови

-

Мовний обмін;
Січень 2019 року
Культурний обмін;
Участь вчителя німецької мови
Розширення та поглиблення знань
Чорної В.В. в курсах Гетеучнів з німецької мови.
Інституту.
«Підготовка учнів до складання
іспитів рівня В1 та В2»;
Освітня кооперація школи з ГетеІнститутом.
Відвідання семінарів вчителями
німецької мови;
Участь учнів 11-А та 11-Б класів
в Online-Workshop.
Підготовка до учнівських дебатів
шкільного рівня.
Червень 2019 року
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Урочисте вручення Німецьких
мовних дипломів рівня В2/С1
дев’яти учням 11-х класів в
Посольстві
Федеративної
Республіки Німеччина 20 червня
2019 року.
Вересень 2019 року
Участь учнів, вчителів школи та
гостей з гімназії імені Ульріха з
міста
Норден
в
заході
«Німецький сад» Посольства
Німеччини 08 вересня 2019
року;
Участь учнів 8-А класу та
вчителя німецької мови Чорної
В.В. в проекті Паперового театру
«Конференція
дітей»
в
м.
Нюрнберг (Німеччина) з 20 по 24
вересня 2019 року;
Відвідування
учнями
8-11-х
класів Європейського дня мов в
Гете-Інституті «Поринь у світ
німецької мови» 30 вересня 2019
року.
Жовтень – Листопад 2019 року
Участь в заходах Посольства
Німеччини в Києві.
«Тижні Німеччини в Україні» з
19 жовтня по 02 листопада 2019
року;
Відвідування учнями 8-А, 7-В,
-
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10-А, 6-А та 7-Б класів виставки
Гете-Інституту «Німеччина –
країна
винахідників»
в
приміщенні Музею історії Києва
з 02 по 12 листопада 2019 року;
Участь учнів 8-А, 9-Б та 9-В
класів у відкритті цифрового
університету
для
підлітків
Junioruni-он-лайн-платформи для
вивчення німецької мови ГетеІнституту 12 листопада 2019
року.
Грудень 2019 року
Урочисте вручення в Посольстві
Німеччини Премії ініціативи
«Школи: партнери майбутнього»
(PASCH) вчителю німецької мови
Чорній В.В. за значні досягнення
в роботі в рамках PASCH 14
грудня 2019 року;
Участь учнів 8-10-х класів у
проекті
Гете-Інституту
«Створюємо учнівське кафе» 19
грудня 2019 року.

Центральна Служба з питань освіти за кордоном
ФРН
Спеціалізована школа № 40 з Підготовка учнів до складання іспиту на Лютий 2019 року
поглибленим вивченням німецької Диплом з німецької мови, а саме:
16.02.2019 року
мови
навчання методам розуміння та Школа отримала результати складання
передачі змісту тексту;
іспиту учнями 11-х класів на Німецький
190

-

навчання особливостям письмової
та усної аргументації і дискусії;
навчання
сучасним
технікам
презентації;
навчання вмінню вникати в реалії
культури, суспільства і політики
німецькомовних
країн
і
порівнювати
цей
досвід
із
ситуацією у своїй власній країні.
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мовний диплом DSD-ІІ.
З 9 кандидатів – 8 учнів мають рівень С1,
1 учень отримав рівень В2.
Березень 2019 року
13.03.2019 року
37 учнів 9-х класів нашої школи та 32
учня 9-х класів спеціалізованої школи №
53 взяли участь в міжнародному
тестуванні учнівської молоді з німецької
мови на отримання Німецького мовного
диплому DSD–І уряду ФРН.
Комісію очолював координатор з
німецької мови Центрального відомства з
питань освіти за кордоном К. Йєгглє.
З 19 по 21 березня 2019 року
В школі проходила усна частина іспиту
DSD–І на рівень А2/В1. Екзаменаційну
комісію очолювала директор школи № 5
м. Харків (за фахом вчитель німецької
мови) Ткачова К.І.
21 березня по 23 березня 2019 року
Вчитель німецької мови Чорна В.В. з
приймала усний іспит DSD–І в гімназії №
5 м. Чернівці, а 26 березня – в Німецькій
школі м.Києва.
Квітень 2019 року
В
школі
проводилось
написання
міжнародних порівняльних робіт «На
шляху до Німецького мовного диплому»
рівня А1 та А2 для учнів 5-х та 7-х
класів.

Формат проведення цих робіт відповідає
формату іспиту на Sprachdiplom.
92 учня 5-х класів склали іспит на рівень
А1, а 45 учнів 7-х класів показали рівень
А2.
Вересень 2019 року
З 02 по 08 вересня 2019 року
7 учнів 11-х класів та вчитель німецької
мови Прокоф’єва І.І. відвідали мовний
табір «Едельвейс» в с. Сіль на Закарпатті
з метою підготовки до складання іспиту
на Німецький мовний диплом DSD– ІІ.
З 26 по 29 вересня 2019 року
Участь директора школи Полторацького
О.Е. в конференції директорів DSD-шкіл
в м. Харків.
Жовтень 2019 року
З 23 по 26 жовтня 2019 року
Участь
вчителя
німецької
мови
Шевченко
Л.О.
в
міжнародній
конференції представників DSD-шкіл (м.
Івано-Франківськ), які співпрацюють з
волонтерською службою ЮНЕСКОкомісії Німеччини.
26 жовтня 2019 року
Урочисте вручення Німецьких мовних
дипломів рівня В1 учням 10-х класів
координатором
з
німецької
мови
Центрального відомства з питань освіти
за кордоном К. Йєгглє в рамках заходу
«День старшокласника».
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Листопад 2019 року
14 листопада 2019 року
Учні 10-х класів взяли участь у пробному
мовному іспиті в спеціалізованій школі
№ 239.
28 листопада 2019 року
14 учнів 11-х класів складали письмову
частину іспиту рівня В2/С1 в нашій школі
разом з 27 учнями спеціалізованої школи
№
53
Шевченківського
району.
Екзаменаційну
комісію
очолювала
волонтер комісії ЮНЕСКО Іра Ціммер.

Представництво міжнародної освітньої групи Пірсон Ед’юкейшн
ЗЗСО № 35

Розширення та поглиблення знань учнів з Уроки англійської мови по скайпу.
англійської мови.

Альбіон Ед’юкейшн: освіта за кордоном
ЗЗСО № 35

Розширення та поглиблення знань учнів з Відвідування заходів.
англійської мови.

Дінтернал бук
(Британська книга)
ЗЗСО № 35

Розширення та поглиблення знань учнів з Використання додаткових підручників та
англійської мови.
посібників на уроках англійської мови

Ресурсний центр учителів
«Американський дім»
Заклад загальної середньої освіти №
83

Обмін передовим педагогічним досвідом
з питань методики викладання іноземних
мов
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-

Участь у семінарах;
Використання фондів центрів
(підручники, книги для читання,
аудіо-матеріали, DVD).

Методичні центри, видавництв
«Macmillаn»
«Pearson»
Заклад загальної середньої освіти № Упровадження сучасних технологій в
83
освітню практику.

-

Використання підручників «Gate
– way», «Get 200»;
Проведення майстер-класу з
питань підготовки до ЗНО за
підручником «Get 200» у рамках
Всеукраїнської
конференції
(березень 2019 року).

Культурний центр
«Сан»
в Україні
ЗЗСО № 96

-

Профорієнтаційні зустрічі;
Обмін досвідом з вивчення
культури різних народів.
-

-
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Зустріч
з
представниками
«Словацький
центр»
щодо
навчання
в
університетах
Словаччини;
Профорієнтаційна
бесіда
Інституту Підготовки Карлова.
Представник
Тютчев
Іван
Іванович,
доцент
кандидат
технічних наук;
Профорієнтаційна
бесіда
«Євростаді»
представники
університетів Польщі;
Листування з польським клубом
«Галичанка»;
Листування
з
чеською

організацією «Форум культур».

Представництво ООН в Україні
Київська гімназія № 154

Поглиблення компетенцій
діяльність організації.
Спеціалізована школа № 197 імені Освітній.
Дмитра Луценка
Київська гімназія № 287

учнів

про Представництво ООН в Україні.

Інформаційно-просвітницький.

Зустріч
учнів
із
співробітником
представництва ООН в Україні та з
координатором програми Европейського
Союзу в Україні «Креативна Европа».
Профорієнтаційний
урок
з
представником ООН в Україні з питань
працевлаштування:
«Тенденції молодіжної зайнятості
в Україні» для учнів 9-11-х
класів. Квітень 2019 року.

Посольство Канади
Спеціалізована школа № 197 імені Освітній.
Дмитра Луценка.

Зустріч учнів із Першим Секретарем
Посольства Канади Пітером Януаром.

Дитячий фонд ООН
(ЮНІСЕФ)
Спеціалізована школа № 197 імені Освітній.
Дмитра Луценка

Зустріч учнів із Консультантом Дитячого
фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Головою «ЮРепорт Україна» Річардом Герцом.

Молодіжна міжнародна організація
Айсік
Заклад загальної середньої освіти № Проведення уроків, диспутів.
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Громадська Організація
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Проведення проекту «Світ без кордонів».

«Global Enlightenment Initiative»
Заклад загальної середньої освіти № Поглиблення знань учнів із англійської Проведення волонтерами занять з учнями
205
мови.
в рамках вивчення англійської мови.

Canadian Police Mission in Ukraine
(CPMU)
Заклад загальної середньої освіти № Поглиблення знань учнів про свої права та Відкриття гуртка на громадських засадах
205
обов’язки.
за сприяння радника поліції з питань
співпраці з громадськістю Антуанетти
Роув.

Вірменська діаспора в місті Києві
Заклад загальної середньої освіти № Учням школи, які бажають ближче пізнати 215
культуру
Вірменїї,
представником
діаспори викладається вірменська мова.

В процесі співпраці відбувається
знайомство учнів з народною
творчістю
і
обрядами
вірменського народу, вивчення
вірменської мови та проведення
екскурсій.
Вчитель вірменської мови разом з
учнями і вчителями школи
провели наступні заходи:
21 лютого 2019 року
Виховний захід до Дня рідної мови
«Розквітай, мово рідна!».
20 квітня 2019 року
Година пам’яті до Дня пам’яті жертв
геноциду вірменського народу.
28 травня 2019 року
Тематичний урок до Дня незалежності
Вірменії («Незалежна Вірменія»).
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Міжнародний благодійний фонд ім. Ренати Зоцлак
(Німеччина)
ЗЗСО № 223

Волонтерство

Адміністрація
школи
працює
розробкою і підписанням договору.

над

Посольство Королівства Норвегії в Україні
ЗЗСО № 203

Участь у програмі «Демократична школа». -

-

Участь педагогів та учнів у
семінарах, тренінгах, зустрічах із
учасниками
Всеукраїнської
програми підтримки освітніх
реформ в Україні, яку підтримує
МЗС Норвегії;
Прийом делегації з Норвегії та
співробітників
посольства
15.05.2019 року.

Посольство Великої Британії
Гімназія «Академія»

-

Розробка
методологічних матеріалів для вчителів;
Впровадження ефективної моделі розвитку навичок критичного
сприйняття інформації.

Проект міжнародний «Вивчай та
розрізняй»;
інфо-медійна грамотність.

Посольство США
Гімназія «Академія»

-

Розробка
методологічних матеріалів для вчителів;
Впровадження ефективної моделі розвитку навичок критичного
сприйняття інформації.

Центр розвитку освіти
(Польща)
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Проект міжнародний «Вивчай та
розрізняй»;
інфо-медійна грамотність.

Osrodek Roswoju Edukacji
(Польща)
СШ № 16

Навчання
співробітників
закладу Пробитюк
Ж.М.,
Кузьменко
Л.В.,
Горбатюк В.Т. у літній академії
“Демократія в школі”.
-

Участь у семінарах “Знання та
розуміння програми EDC/HRE”,
“Демократичне управління та
підхід до освіти, оснований на
правах людини”;
Презентація власних проектів
педпрацівників СПІ № 16.

Міжнародна школа Монтессорі
Montessori International School
СШ № 16

Участь вчителя школи Жук Т.Я. у 5денному семінарі-тренінгу із отриманням
сертифікату.

-

Обмін досвідом;
Семінар “Введення в Монтессорі:
психологія
і
практичне
застосування” за участю тренерів
зі США.

Міжнародний благодійний фонд
«Українська фундація здоров’я»
СШ № 16

-

Участь у семінарі;
Участь
вчителя
Рослікової
Н.Д.,
проведення
просвітницьких соціального педагога Климчук С.М. у
заходів на базі школи.
семінарі-тренінгу
“Особливості
просвітницько-профілактичних занять з
підлітками за програмою “Сходинки”.

Всесвітній міжнародний банк,
Спільнота Самаритян,
Міністерство соціальної політики
СШ № 16

Міжнародна

практика,
198

спрямована

на

-

Участь директора та представника

реформування закладів інституційного
догляду за людьми з інвалідністю.
-

батьківської громади у семінарітренінгу «Стратегічне бачення;
Планування та реалізація заходів
в контексті деінституалізації».

Міжнародна благодійна організація
«АСЕТ»
ЗЗСО № 304

-

Пропаганда здорового способу
життя;
Профілактика шкідливих звичок.

-

Лекції для дівчат 9-11 класів;
Лекції для учнів 8-11 класів.

Міжнародний жіночий правозахисний центр
«Ла Страда - Україна»
ЗЗСО № 304

-

Профілактика булінгу.
Безпека в Інтернеті.

-

Тренінг для учнів 5-6 класів.
Лекція для учнів 7-8 класи.

Громадська організація
«Індія клуб»
ЗЗСО № 304

Країнознавство.

Листування.

Посольство Туркменії в Україні
ЗЗСО № 235

Спільні заходи до дня пам’яті поета Махтумкулі.
-

Проведення літературного заходу
в бібліотеці ім. Махтумкулі;
Покладання квітів до пам’ятника
Махтумкулі;
Участь у шаховому турнірі у
посольстві
до
дня
пам’яті
Махтумкулі.

Представництво міжнародної освітньої групи Пірсон Ед’юкейшн
(Велика Британія) –
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група освітніх партнерів Пірсон
ТОВ «Дінтенрнал-книга» та
ТОВ «Естуа»
ПЗНЗ «Гімназія «Апогей»

-

-

Київська гімназія № 287

-

-

Створення системи викладання англійської мови з урахуванням
інтересів і побажань учнів та
профілю навчального закладу;
Апробація сучасних британських
підручників, новітніх технологій
навчання англійської мови.
Створення системи викладання англійської мови з урахуванням
інтересів і побажань учнів та
профілю навчального закладу;
Апробація сучасних британських
підручників, новітніх технологій
навчання англійської мови.

Створення на базі навчального
закладу Центру з підготовки до
міжнародних мовних іспитів;
Надання учням із високим рівнем
володіння
англійською
сертифіката міжнародних мовних
іспитів Пірсон;
Участь у спільних міжнародних
проектах.
Участь педагогів у семінарах,
тренінгах.
У рамках угоди про співпрацю
проведено низку уроків носіями
мови.

Посольство Китайської Народної Республіки
Київська гімназія східних мов № 1

Розвиток культурно-мовних компетенцій 19.01.2019 року
учнів, що навчаються китайської мови в Участь в урочистому прийомі з нагоди
урочний та позаурочний час.
Нового року за східним календарем,
організованого
торгово-промисловою
асоціацією Україна-Китай.
25.01.2019 року
Відзначення Нового року за Східним
календарем за участі секретаря з питань
освіти Посольства КНР.
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30.01.2019 року
Участь у благодійному концерті
компанії Хуавей;
Участь у Днях культури Китаю в
Україні
під
патронатом
товариства китайського земляцтва
в Україні.
25.04.2019 року
Всеукраїнський відбірковий тур до
Міжнародного
конкурсу
знавців
китайської мови «Китайський міст».
01.10.2019 року
Участь в офіційному прийомі з нагоди
Дня утворення КНР.
16.10.2019 року
Прийом
делегації
Цзілінського
університету (м. Чанчунь, КНР) на чолі з
директором
інституту
філології,
професором СюйЧженкао.
05.11.2019 року
Прийом делегації на чолі з президентом
Лімінського професійного університету
міста Чуаньчжоу паном Ван Сунбай.

Посольство Японії
Київська гімназія східних мов № 1

Розвиток культурно-мовних компетенцій 22.02.2019 року
учнів, що навчаються японської мови в Участь у майстер-класі зі створення
урочний та позаурочний час/
анімаційних малюнків у рамках японської
виставки медіа-мистецтва Канадзава
Маюко в Україні.
12.12.2019 року
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Участь в офіційному прийомі з нагоди
Дня народження Імператора.

Посольство Республіки Туреччина
Київська гімназія східних мов № 1

Розвиток культурно-мовних компетенцій 23.04.2019 року
учнів, що навчаються турецької мови в Церемонія нагородження в інституті
урочний та позаурочний час.
Юнуса Емре Турецька Республіка в
Украйні переможців творчих конкурсів,
присвячених Дню Дітей в Туреччині.
04-06.05.2019 року
Перегляд фільмів під час проведення днів
турецького кіно, кінотеатр «Київ».
11.06.2019 року
Тематичний концерт «Музика, на яку
надихнула Роксолана» на запрошення
Посла Туреччини в Україні.
28.10.2019 року
Участь в офіційному прийомі з нагоди
Дня Республіки Туреччина.

Посольство Ісламської Республіки Іран
Київська гімназія східних мов № 1

Розвиток культурно-мовних компетенцій 11.02.2019 року
учнів, що навчаються перської мови в Участь в офіційному прийомі з нагоди
урочний та позаурочний час.
Дня Перемоги Революції.
12.02.2019 року
Концерт іранської народної музики у
Національній філармонії України.
21.03.2019 року
Святкування Міжнародного Дня Новруз.

Посольство Республіки Індія
Київська гімназія східних мов № 1

Розвиток культурно-мовних компетенцій 26.01.2019 року
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учнів, що навчаються мови
урочний та позаурочний час.

гінді

в Участь в офіційному прийомі з нагоди
Дня Республіки.
04.06.2019 року
Зустріч із дружиною Посла Індії.
23.06.2019 року
Участь у Міжнародному дні йоги на
Хрещатику.

Посольство Республіки Корея
Київська гімназія східних мов № 1

Розвиток культурно-мовних компетенцій 10.03.2019 року
учнів, що навчаються корейської мови в Участь у Дні корейської культури в
урочний та позаурочний час.
Україні.
16.02.2019 року
Участь у виставці з нагоди проведення
Олімпіади 2019 у Пхьончані, Південна
Корея.
10-15.09.2019 року
Участь директора в міжурядовій освітній
делегації України в Республіці Корея.
03.10.2019 року
Участь в офіційному прийомі з нагоди
відзначення Дня Нації.

Ліга Арабських держав Посольства арабських країн
Київська гімназія східних мов № 1

Розвиток культурно-мовних компетенцій 25.01.2019 року
учнів, що навчаються арабської мови в Участь в офіційному прийомі Посольства
урочний та позаурочний час.
Кувейту
з
нагоди
відзначення
Національного Дня.
05-07.02.2019 року
Участь у Днях культури Кувейту колонна
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зала КМДА.
21.03.2019 року
Святкування Міжнародного дня Новруз.
24.04.2019 року
Участь в офіційному прийомі Посольства
Лівії.
05.09.2019 року
Участь в офіційному прийомі з нагоди
відзначення
Національного
Дня
Саудівської Аравії.
01.11.2019 року
Участь в офіційному прийомі посольства
Алжиру з нагоди Дня Революції.
15.11.2019 року
Участь в офіційному прийомі посольства
Палестини з нагоди Дня Незалежності.
02.12.2019 року
Участь в офіційному прийомі посольства
ОАЕ з нагоди Дня Республіки.
18.12.2019 року
Участь в офіційному прийомі посольства
Катару з нагоди Дня заснування Держави.

Kinderdorf Pestalotzzi
НВК «Святошинська гімназія»

Европейські питання.

Міжнародний молодіжний форум EYFT
2019,
місто Троген,
Швейцарія.

eTwinning Plus –
програма eTwinning
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в рамках Східного партнерства Європейського Союзу
НВК «Святошинська гімназія»

Міжнародні проекти.

-

-

-

-

-

-
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«Fashions of Countries, Times and
People».
Створення креативних костюмів
та дослідження моди країн та
часів (6-7 класи);
«ART Autographs» Дослідження
життя та творчості видатних
художників сучасності. (7 клас);
«Let’s Celebrate Christmas in
Europe».
eTwinning. Обмін враженнями про
різдвяні свята, відео-конференції з
партнерами, обмін листівками (711 класи);
«Let’s Go Together To Europe»
eTwinning.
Дослідження європейських країн,
їх культури, прапори та історичну
спадщину. Відео-конференції. (711 класи);
«Tell Me About Your Christmas».
Дискусії про Різдво у країнахпартнерах,
відео-зустрічі,
листування та спілкування онлайн
(7 клас);
«Alohomora!».
Міжнародний проект заснований
на історіі про Гарі Потера. (8
клас);

-

-

«Action»
Міжнародний
проект,
який
базується
на
театральному
мистецтві і має за мету
удосконавлювати англійську мову
(8 клас);
And God said: "Let there be PEN!".
Проект про креативне письмо (10
клас);
«The world of children's dreams».
Проект про улюблені книжки і
казки (8 клас).

Солом’янський район
Міжнародний жіночий правозахисний центр
«Ла Страда – Україна»
СЗШ № 54

Міжнародний жіночий правозахисний Лекції, тренінги для учнів, вчителів,
центр
«Ла
Страда-Україна»
- батьків
просвітницька діяльність

Асоціація
«Україна – Куба»
СШ № 64

Участь у заходах Асоціації дружби
«Україна-Куба» згідно плану Асоціації:
представники Асоціації беруть
участь у культурних заходах на
базі школи;
надають художню літературу та
підручники;
надають адреси для листування.
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-

Виставки;
Проекти;
Зустрічі;
Кінофестивалі;
Круглі столи;
Конкурси поезії;
Конкурси малюнків.

Посольство Куби в Україні
СШ № 64

Посольство Куби в Україні

Перегляд і обговорення художніх та
документальних фільмів.

Міжкультурний центр іспанської мови
«28 Паралель»
СШ № 64

-

освітньо-культурна;
просвітницька діяльність

-

Участь у тематичних заходах;
Презентація
Чілі,
чілійської
літератури до конкурсу чілійської
поезії;
Зустріч
з
представниками
видавництва «Макондо» Ольгою
Сотело та Мариною Марчук.

Посольство Іспанії в Україні
СШ № 64

Посольство Іспанії в Україні

-

участь у VІ конкурсі-фестивалі
шкільного театру іспанською
мовою в Україні;
вистава
Франсіска
Хав’єра
Бернада
Моралеса
«Повідомлення».

Посольство Мексики в Україні
СШ № 64

Посольство Мексики в Україні

Участь у Міжнародному конкурсі
дитячого малюнка «Це моя Мексика».

Посольство Аргентини в Україні
СШ № 64

Посольство Аргентини в Україні

-
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Семінари з літератури Аргентини,
започатковані
Лідією
Перес
Алонсо,
дружиною
Посла
Аргентини;
Відеоконференції з Аргентини.

Консульство Болівії в Україні
СШ № 64

Консульство Болівії в Україні

-

Участь у тематичних заходах;
Зустрічі
з
представниками
Консульства.

Асоціація
«Чернобілеко Умеак(«Діти Чорнобиля»)»,
м. Більбао,
Країна Басків,
Іспанія
СШ № 64

Зустріч з представниками благодійної Освітньо-культурна діяльність.
організації «Чернобілеко Умеак («Діти
Чорнобиля»).

Товариство приятелів України,
Республіка Польща
Ліцей № 144

ТПУ (Товариство приятелів України), Республіка Польща.

-

-
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Зустрічі
з
представниками
організації в Польщі під час
візитів українських учнів і
вчителів у Польщу;
Грантова підтримка проекту «З
минулого - в сучасність, або
Українсько-Польська кухня»;
Співробітництво
в
рамках
проекту. Тиждень Польщі в ліцеї
№144 (листопад 2019 року);
Зустріч
делегації
учасників
проекту
«Громадянське

суспільство починається з тебе» з
Литви;
Створення
відеофільму
про
перебування литовських учнів у
Києві,
Створення сторінок у Фейсбуці
«Україна-Польща»,
«УкраїнаЛитва»;
Проведення скайп- конференцій з
польськими
та
литовськими
учнями;
Листування з польською та
литовськими школами.
Проект Go Camp:
1. Перемога в конкурсі Go Camp.
2. Літній мовний табір 2019 за участі
волонтерів Джулії та Яни Лунд
(США).
3. Участь в Go Camp After School.

Польсько-українська рада обмінів молоддю,
Республіка Польща
Ліцей № 144

Польсько-українська
рада
молоддю, Республіка Польща
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обмінів Грантова
підтримка
проекту
«З
минулого-в сучасність, або УкраїнськоПольська кухня»
Співробітництво
в
рамках
проекту. Тиждень Польщі в ліцеї
№144 (листопад 2019 року);
Зустріч
делегації
учасників
проекту
«Громадянське
суспільство починається з тебе» з

Литви;
Створення
відеофільму
про
перебування литовських учнів у
Києві;
Створення сторінок у Фейсбуці
«Україна-Польща»,
«УкраїнаЛитва»;
Проведення скайп- конференцій з
польськими
та
литовськими
учнями;
Листування з польською та
литовськими школами.
Проект Go Camp:
1. Перемога в конкурсі Go Camp.
2. Літній мовний табір 2019 за участі
волонтерів Джулії та Яни Лунд
(США).
3. Участь в Go Camp After School.

Литовсько-українська рада обмінів молоддю,
Литва
Ліцей № 144

Грантова
підтримка
проекту
«З
минулого-в сучасність, або УкраїнськоПольська кухня»
Співробітництво
в
рамках
проекту. Тиждень Польщі в ліцеї
№144 (листопад 2019 року);
Зустріч
делегації
учасників
проекту
«Громадянське
суспільство починається з тебе» з
Литви;
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Створення
відеофільму
про
перебування литовських учнів у
Києві;
Створення сторінок у Фейсбуці
«Україна-Польща»,
«УкраїнаЛитва»;
Проведення скайп- конференцій з
польськими
та
литовськими
учнями;
Листування з польською та
литовськими школами.
Проект Go Camp:
1. Перемога в конкурсі Go Camp.
2. Літній мовний табір 2019 за участі
волонтерів Джулії та Яни Лунд
(США).
3. Участь в Go Camp After School.
-

Громадська Ініціатива
Global Office – Go Global
Ліцей № 144

Громадська Ініціатива Global Office – Go Грантова
підтримка
проекту
«З
Global
минулого-в сучасність, або УкраїнськоПольська кухня»
Співробітництво
в
рамках
проекту. Тиждень Польщі в ліцеї
№144 (листопад 2019 року);
Зустріч
делегації
учасників
проекту
«Громадянське
суспільство починається з тебе» з
Литви;
Створення
відеофільму
про
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перебування литовських учнів у
Києві;
Створення сторінок у Фейсбуці
«Україна-Польща»,
«УкраїнаЛитва»;
Проведення скайп- конференцій з
польськими
та
литовськими
учнями;
Листування з польською та
литовськими школами.
Проект Go Camp:
1. Перемога в конкурсі Go Camp.
2. Літній мовний табір 2019 за участі
волонтерів Джулії та Яни Лунд
(США).
3. Участь в Go Camp After School.

Центральне управління освіти за кордоном,
м. Кьольн
Федеративної Республіки Німеччина
СШ № 149

-

-

Центральне управління освіти за кордоном (зустрічі з фахівцем- консультантом німецької мови як іноземної – паном Крістоффом
Єггле);
Співпраця в рамках DSD –
проекту: викладання іноземної
мови вчителем з Німеччини з
метою підготовки учнів до DSD –
іспиту;
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участь вчителів у семінарах;
підготовка учнів до DSD – іспиту;
складання іспиту

-

Методична допомога вчителям;
забезпечення необхідною учбовою
літературою з метою успішного
складання іспиту.

Громадська організація
Global Office – Go Global,
Велика Британія
СШ № 173

Ініціатива громадської організації Global Проект GoCamp:
Office – Go Global.
1.
Конкурс творчих відеопроектів
(січень 2019 року).

Міжнародний освітньо-методичний центр
Dinternal Education,
Велика Британія
СШ № 173

Міжнародний освітньо-методичний центр 1.
Dinternal Education (школа - партнер
Пірсон).
2.

Науково-методичні семінари для
вчителів.
Демонстраційні уроки для учнів
старших класів.
3. Іспити PTE: рівні Young Learners, A-1,
A-2, В1 та В2 (грудень 2019 року
- 39 учнів).
4. Участь вчителя англійської мови
Вітковської
Л.В.
у
заході,
присвяченому 10-річчю PTE.
Презентація «Школа-партнер історія успіху».

Міжнародна громадська молодіжна організація
«AIESEC»
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СШ № 173

Міжнародна
громадська
організація «AIESEC».

молодіжна 1.

Освітній проект «Цілі ООН:
проблеми екології» для учнів 8-11
класів (січень 2019 року).

Міжнародна громадська організація
«Школа рівних можливостей»
СШ № 187

-

тренінги;
Участь в акції «16 днів проти гендерного
гендерний інтерактивний театр за насильства»
участі учнів та вчителів

Громадська організація
«Словацький дім»
Україна
м. Київ
СШ № 187

Культурно-просвітницька діяльність

-

Фестивалі;
Конкурси;
Зустрічі;
Свята;
Тижні активних дій;
Щорічне
святкування
Словаччини.

Дня

Грецький культурний центр
«Зорбас»
м. Київ
СШ № 187

-

Робота гуртка грецького танцю Участь учнів школи в міжнародних
«Зорбас»;
фестивалях України та Греції.
Зустрічі з Президентом Грецького
культурного центру «Зорбас» О.
Шайтан.
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Міжнародна громадська організація
«Школа рівних можливостей»
Гімназія «Міленіум» № 318 м. Києва

-

освітньо-культурний;
просвітницький.

Тематичні театральні постановки.

Шевченківський район
Посольство Чеської Республіки в Україні
ТОВ “Ліцей політики, економіки, права та іноземних мов”.
-

Круглий стіл: ”Річниця НАТО. Досвід
Інформативно-гуманітарний;
спільне проведення конференцій, Чехії. Виклики та перспективи для
України” за участі другого секретаря,
круглих столів.
прес-секретаря
посольства
Чеської
Республіки Томаша Павлічека.

Посольство Польської Республіки
Консульський відділ Польщі в Україні
Гімназія № 48

-

науково-методичні семінари;
методологічні консультації;
круглі столи.

-
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Урочиста зустріч з нагоди 101
річниці Незалежності Польщі в
Посольстві Польської Республіки
та Консульському відділі за
участю:
пані Дороти Дмуховської керівника консульського відділу,
пана Яцека Гоцловського консула Польщі,
пані Еви Матушек-Загати керівника
відділу
науковоосвітньої співпраці Посольства
Польщі;
Науково-методичний
семінар
“Проблеми двомовності в освіті”

за участю:
професорів
Ягеллонського
Університету Еви Ліпінської
та Дануги Галиги.

Посольство Французької Республіки в Україні
Французький культурний центр
ЗЗСО № 49

-

Технічний ліцей

“Міжнародний Союз Молоді”.

організація методичних семінарів; організація
читацьких
конференцій, виставок, фестивалів приурочених до знаменних дат,
круглих столів.
-

Всеукраїнський
фестиваль
французької пісні;
конкурси знавців французької
мови;
перегляд французьких фільмів;
здача екзаменів DELF-DALF у
французькому культурному центрі
та на базі школи;
участь у заходах посольства
Франції
в
Україні
та
Французького
культурного
центру.
Міжнародні освітні послуги оздоровчого
характеру.

Міжнародна молодіжна громадська організація організація
“Європейський молодіжний парламент-України”
ЗЗСО № 82
Технічний ліцей

Організація
методичних
читацьких
конференцій,
фестивалів, круглих столів.
Організація
методичних
читацьких
конференцій,
фестивалів, круглих столів.
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семінарів, Зустріч з представниками національного
виставок, комітету «Європейський молодіжний
парламент - України» 23.10.2019 року.
семінарів, Міжнародні
інформаційні
семінари,
виставок, тренінги.

НГО
«Universe stars»
м. Токіо
Японія
ЗЗСО № 91

НГО «Universe stars » м. Токіо, Японія.

Заплановано спільний захід Міжнародний
екологічний
форум
“Від
ядерних
катастроф ХХ століття до екологічних
викликів ХХІ століття”, приурочений
пам'ятній
даті
34-річниці
Чорнобильської катастрофи та в рамках
реалізації проекту “ЕСО “Зелена хвиля”.

КАВА
(Київська Асоціація Військових Аташе)
ЗЗСО № 41

-

науково-методичні семінари;
методологічні консультації;
круглі столи;
зустрічі.

08.11.2019 року
Спільний захід з метою підтримки дітей
учасників антитерористичної операції та
операції об”єднаних сил на Сході
України, за участю:
Президента асоціації, аташе з питань
оборони посольства Італії в Україні,
полковника
Рікардо
Крістоні
та
представників
дипломатичної
місії
посольства США.

ТОВ
“Українсько-грецька думка”
м. Афіни,
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Греція
ЗЗСО № 139

-

Інформативно-гуманітарний
22.11.2019 року
напрям;
Круглий стіл;
дослідно-експериментальна робота. підписання договору з суботньою
школою при Асоціації української
діаспори
в
Греції,
ТОВ
“Українсько-грецька думка”;
приєднання
до
дослідноекспериментальної
роботи
всеукраїнського
рівня
“Впровадження
структурнофункціональної
моделі
забезпечення
комплексної
підтримки україномовної освіти за
кордоном у 2018-2028 роках”.
Конференція
листопад
2019
рік
“Асоціація “Українсько-грецької думки”.

Представництво
“Макмілан” в Україні,
Великобританія
при підтримці
Посольства Великобританії в Україні, Британської Ради
Гімназія
НПУ
М.П.Драгоманова

імені Організація
методичних
конференцій,
виставок,
круглих столів
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вебінарів, Лютий 2019 року
фестивалів, Міжнародні вебінари для вчителів
англійської мови 12.02.2019 року та
26.02.2019 року.
Березень 2019 року
Онлайн тестування у форматі ЗНО

Ліцей “Універсум”

Організація
методичних
конференцій,
виставок,
круглих столів

вебінарів,
фестивалів,

Гімназія 172 “Нивки”

Організація
методичних
конференцій,
виставок,
круглих столів

вебінарів,
фестивалів,
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для 5-11 класів (MELTS);
Міжнародні вебінари для вчителів
англійської мови 12.03.2019 року;
вебінар від Cambridge Assessment
English Immersive games and
English
language
learning
18.03.2019 року;
конференція Cambridge Day 2019!
28.03.2019 року;
Міжнародні вебінари для вчителів
англ.мови (щомісяця);
Онлайн конференція для вчителів
англійської мови Back-to-School
On-line Conference 28.08.2019
року;
Квітень 2019 року
24 щорічна Конференція 1920.04.2019 року.
Міжнародні вебінари для вчителів
англ.мови (щомісяця);
Онлайн конференції для вчителів
англійської мови;
Онлайн тестування у форматі ЗНО
для 8-11 класів (MELTS);
Міжнародні вебінари для вчителів
англ.мови.
Навчальні програми, ресурси та
заходи для освітян;
Онлайн конференції для вчителів
англійської мови, вебінари.

Міжнародний клуб
“Ротарі”
Клуб
“Інтерект”
СШ № 155

Благодійні проекти.

Дипломатичне представництво США в Україні
Американська Рада з міжнародної освіти
ЗЗСО № 82

Дипломатичне представництво США в Україні. Американська Рада з міжнародної
освіти (American Councils) за пітримки
МОН України
-

Зустріч
з
представниками
національного
комітету
«Європейський
молодіжний
парламент Україна» 23.10.2019
року;
Участь в програмі майбутніх
лідерів (FLEX).

Посольство Індії
ЗЗСО № 169

Урочисті зустрічі з нагоди Незалежності Урочисті зустрічі з нагоди Незалежності
Індії.
Індії.

Українська діаспора в Канаді
ЗЗСО № 169

Українська діаспора в Канаді

-

Проект “Пізнаємо світ”.
Проект “Галявина дружби”.

Європейський центр імені Вергеланда
м. Осло,
Норвегія
Гімназія 172 “Нивки”

Європейський експертний центр у сфері освіти для демократичного громадянства,
прав
людини
та
міжкультурного 220

Навчальні програми, ресурси та
заходи для освітян;
Проект “Демократична школа”;

порозуміння.

-
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Онлайн конференції для вчителів
англійської мови, вебінари.

Додаток 3

Інформація про діяльність євроклубів, осередків дружби
№

Заклад
освіти
Назва
євроклубу
Дата
створення

ПІБ
контактни
й телефон
відповідал
ьної особи

Напрями роботи

Заходи,
проведені у 2019 році

Голосіївський район
1.

Спеціалізована
школа
І-ІІІ ступенів з
поглибленим
вивченням
англійської мови
№ 44 міста Києва
Клуб
міжнародного
спілкування
«Діалог культур»
2000 рік

Алоянц Е.А.,
Авраменко
О.В.,
Левченко А.М.
-

-

Знайомство з історією, культурою,
національними
традиціями
народів
світу;
збір інформації з історії
та
культури
іншомовних країн;
проведення заходів до
знамених дат;
встановлення дружніх
зв’язків між школярами
різних
держав
(листування, інтернет
спілкування тощо);
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Участь у конкурсі «Діалог
держав»;
Проведення розмовного клубу
за участю учнів, вчителів та
батьків.

-

-

2.

Спеціалізована
Мамушева
школа
Г.М.
І-ІІІ ступенів з
поглибленим
вивченням
англійської мови
№ 85 міста Києва
Клуб
«Співдружність»
2017 рік

-

-

організація
європейських днів у
школі,
постановка
творів
зарубіжних
авторів
англійською
мовою;
проведення
круглих
столів,
конференцій
тощо.
Мир і права людини;
Вивчення
світових
проблем і роль системи
ООН в їх урегулюванні;
Міжкультурне
взаємозбагачення.
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05.11.2019 року
Круглий стіл із автором книги
«Позитивні зобов’язання держави в
сфері прав людини: сучасний вклик»
Ганною Христовою, представника
Ради Європи в Україні, керівника
Проєкту «Посилення захисту прав
людини внутрішньо переміщених осіб
в Україні».
Травень 2019 року
Прийом делегації школи № 135 ім. Г.
Степаняна, місто Єреван (Вірменія) в
рамках обміну досвіду роботи.
Квітень 2019 року
«Мости дружби», спілкування з
учнями й вчителями школи № 135 ім.
Г. Степаняна, місто Єреван (Вірменія).
Травень 2019 року
Диспут клуби старшокласників (до
дня Європи ).
Жовтень 2019 року
Відкрите засідання клубу з

3.

Спеціалізована
Осипенко Т.В.
школа
з
поглибленим
вивченням
англійської мови
№ 92
імені
Івана
Франка
міста Києва
«Всесвіт»
2002 рік

-

-

-

-

-

-

ознайомлення
з
історією, культурою та
географією
європейських країн;
ознайомлення
з
знаменними
датами,
святами культурними
подіями в Європі;
виховання учнів у дусі
спільних європейських
цінностей;
встановлення
партнерських стосунків
із
європейськими
молодіжними
неполітичними
організаціями;
виховання
толерантності;
налагодження контактів
з
іншими
європейськими клубами
в
Україні
та
за
кордоном;
проведення
мовних
пробних уроків для
молодшої школи, які не
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учнями та студентами з Кореї;
шкільна рольова гра «Модель
ООН» з нагоди відзначення Дня
ООН.
Січень - лютий 2019 року
Шкільний фестиваль «From Kyiv to
London with Love».
Метою фестивалю було підвищення
мотивації та інтересу до вивчення
англійської мови, актуалізація знань з
історії та традицій Великобританії,
обмін творчих досягнень.
В рамках фестивалю пройшли
конкурси, в яких брали участь учні 311 класів.
20.03.2019 року
В школі пройшов районний етап
конкурсу-фестивалю «Діалог держав:
Партнерство в освіті».
Шкільна команда представляла країну
Італію та посіла І місце.
11.04.2019 року
Участь у XVI загальноміському
конкурсі-фестивалі «Діалог держав:
Партнерство в освіті» (ІІ місце).
Протягом 2019 року
Для учнів 9-11 класів проведені круглі
столи на актуальні теми:
«Європейські
цінності
та
Україна»;
«Цікавинки про європейську

-

-

4.

5.

Спеціалізована
Краснокуцька
школа
В.П.
І-ІІІ ступенів з
поглибленим
вивченням
французької мови
№ 110 імені К.
Гапоненка міста
Києва
«Глобус» - клуб
інтернаціональної
дружби
2005 рік

-

Еколого-

-

Зозулевич

-

-

вивчають
німецьку
мову;
заохочення учнів до
вивчення
іноземних
мов;
організація тематичних
презентацій, проєктів,
конкурсів європейської
поезії.
координація співпраці
учнів
школи
з
Французьким
культурним центром;
участь учнів у заходах;
організація
роботи
клуба, як майданчика
для зустрічі з носіями,
мов;
листування.

-

кухню»;
«Молодь та їх інтереси у різних
країнах».

Відвідування учнями школи 7-11
класів
заходів,
організованих
Французьким культурним центром:
художні виставки;
перегляд кінофільмів;
зустріч учнів школи з послом і
робітниками
посольства
Бельгії; лютий- квітень 2019
року);
участь учнів у зустрічах
«Круглого столу» з носіями
французької та англійської мов,
викладачами французької мови:
Мішель Гадье (місто Ліль)
– січень 2019 року;
Гі Смарагд з Канади,
постійний гість школи,
власник
радіоі
телеканалів
(березеньтравень 2019 року);
Пьер Туркульуа.
знайомство з країнами Протягом 2019 року
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природничий
В.Ю.
ліцей № 116 міста
Києва
«Нове покоління»
2017 рік

6.

Спеціалізована
Ткач Ю.Б.,
школа
Клименчук
І-ІІІ ступенів з О.С.
поглибленим
вивченням
іноземних мов №
220 міста Києва
«Єдність»
2002 рік

-

-

-

-

-

-

ЄС;
З учнями 5-11 класів проведено:
підготовка доповідей, компютерні презентації
перегляду фільмів про
«Знайомтесь! ЄС»,
особливості
«Європа – наш спільний
європейської культури
дім»;
та освіти.
брейн-ринг «Що я знаю про
Європу»;
вікторину «З історії ЄС»;
заочну екскурсію «Парад країн
Європи»;
інформаційні хвилинки «ЄС й
Україна – дружні сусіди».
орієнтація на навчання Травень 2019 року
іноземних мов як засобу Святкування Дня Європи.
спілкування;
15.05.2019 року
розширення знань учнів Всеукраїнський онлайн-урок «Європа
про культуру, освіту, починається з тебе».
звичаї країн, мова яких 16.05.2019 року
вивчається;
Гра «Мандрівка столицями Європи».
формування в молоді В рамках проведення 32 тижня НУШ
організаторських
«Ми – українці. Ми європейці».
навичок;
17.05.2019 року
виховання дітей та Презентація інформаційного стенду
учнівської молоді в дусі «День Європи – колесо огляду»;
миру, дружби;
«Євро –TV», відео та презентації на
формування
позиції тему «Цікава Європа, знай більше!» та
справжнього
«ЄС – історія та сьогодення».
громадянина, який живе 20.05.2019 року
турботами свого краю.
Конкурс малюнків на асфальті
«Барви Європи», «Це моя
Європа!»;
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«Птахи миру» - майстер-клас
по
виготовленню
птахівсимволів миру та єдності;
Виступ агітбригади євро клубу
«Єдність»:
«Знати про Європу всім: і
дорослим, і малим»;
танцювальний флеш-моб до
Дня Європи;
участь
євроклубівців
у
святкуванні
тижня
іноземних мов.
12.02.2019 року
Проєктна робота «В моєму серці живе
любов».
13.02.2019 року
Станційна гра «Deutsch ist super!» та
Make-up «Ich mag Deutsch».
14.02.2019 року
Розважально-пізнавальна
гра
«Valentine’s Day»;
пісенний конкурс «The best love
songs»;
вікторина
«Traditions
and
celebrations St Valentine’s Day».
Березень 2020 року
2 місце на першому етапі ХVІ
загальноміського конкурсу-фестивалю
«Діалог держав: партнерство в освіті».
16.11.2019 року
Гра-пантоміма «Вгадай емоцію» з
-
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7.

Спеціалізована
Лактіонова
школа
О.О.
І-ІІІ ступенів з
поглибленим
вивченням
французької мови
№ 269 міста
Києва
«Марпен»
2008 рік

-

-

-

Листування
з
однолітками
за
кордоном;
участь у міжнародних
проєктах;
Інформування – випуск
стінгазет,
шкільних
бюлетенів, присвячених
європейській тематиці;
організація заходів на
європейську тематику.
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переглядом (до Міжнародного дня
толерантності під гаслом).
Березень 2019 року
Участь в районному етапі
загальноміського
конкурсуфестивалю «Діалог держав:
партнерство
в
освіті»,
приуроченого до Дня Європи в
Києві;
фестиваль французької пісні та
поезії до Міжнародного дня
франкофонії;
зустріч учнів із британськими
науковцями, тема спілкування
«Захист
навколишнього
середовища».
Квітень 2019 року
Концерт до дня Європи в Україні.
Травень 2019 року
Круглий стіл із французьким співаком
Полем Манандізом.
Жовтень 2019 року
екологічна
конференція
«Врятуймо нашу планету!» за
участю
професійного
фотографа з Франції Марі
Мено;
зустріч із родиною з Франції й
учасниками
французької
асоціації «Діти Чорнобиля».
Листопад 2019 року

зустріч
із
бельгійським
волонтером
українського
походження
Іваном
Тимошенко;
проведення
Всеукраїнського
конкурсу з французької мови
«Галус»;
квест «Я люблю французьку
мову» до міжнародного дня
Вчителя французької мови;
святковий
концерт
до
міжнародного дня Вчителя
французької
мови,
який
відвідала Бландін Отен –
відповідальна
за
проєкти
Франкофонії
з
посольства
Франції в Україні;
участь
у
фестивалі
франкофонних театрів для
школярів «Вертеп».
Грудень 2019 року
Проведення
Десятого
Всеукраїнського
конкурсу
з
англійської мови «Грінвіч».
-

Дарницький район
8.

СШ № 113
«Friendship»
2007 рік

Кузьмич Т.Ю., ЗДВР
вчитель
іноземної мови -

налагодження Інтернет
зв’язку з однолітками за
кордоном;
участь у міжнародних
конкурсах, програмах;
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Лютий, 2019 року
Шкільний
конкурс
«Вірші
Т.
Шевченка мовами світу».
Травень, 2019 року
Проведення круглих столів до

-

9.

СШ № 127
«Дружба»
2008 рік

Грищенко Т.В. вчитель історії
-

10.

Гімназія № 261
«Зірковий обрій»
2011 рік

Бірюкова І.М.

-

дня ООН;
Участь у дитячому конкурсі
«Прес-весна на Дніпровських
схилах»;
Проведення Дня Європи в
школі;
Концерт до дня Європи
«Співаємо мовами світу».
26.09.2019 року
Конкурс дитячого малюнку «Чарівний
світ Європи».
11.10.2019 року
Виховна година «Культурна спадщина
європейських держав».
08.12.2019 року
Конкурс на кращий твір до Дня
української писемності.
13.12.2019 року
Конкурс малюнків «Права дитини в
світі».
17.05.2019 року
Євроквест «Крокуємо Європою. Ми –
українці! Ми – європейці!» (7-8 кл.).
Березень 2019 року
Участь у районному конкурсі «Діалог
держав» (ІІ місце).
17.05.2019 року
Конкурс-фестиваль
живих
скульптур «Країнами Європи»
(5-10 кл.);
Заочні мандрівки країнами

проведення мистецьких
заходів.
-

Обмін
інформацією,
досвідом
роботи
з
партнерами;
Організація
поїздок,
зустрічей;
Проведення виставок,
презентацій,
вечорів
європейської
поезії,
наукових конференцій,
дебатів, конкурсів про
Європу і Євросоюз.
ознайомлення
з
культурою
народів
Європи;
організація
екскурсійних
подорожей до країн
Європи.
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11.

Гімназія № 267
«Планета»
2003 рік

Єфімайнова
Олена
Станіславівна

-

-

12.

13.

СШ № 274
Клуб
міжнародного
співробітництва
«Сузір’я»
2015рік

Давидова
Тетяна
Геннадіївна
(заступник
директора)

Засідання клубу;
Проведення
свят,
фестивалів,
конференцій, конкурсів;
Презентації проекти.

світу.
Січень 2019 року
Участь у Міжнародному проєкті
«Різдвяний настрій - Christmas» на
платформі e-Twinning Plus.
Протягом року 2019 (підсумок 18
листопада 2019 року)
Участь у міському англомовному
соціально-освітньму проєкті «Я з
тобою» "YOU AND ME".
26 вересня 2019 року
Фестиваль європейських мов (до дня
європейських
мов)
спільно
з
міжнародною
освітньою
групою
Пірсон.
online-спілкування з учнями й
учителями
європейських
закладів освіти;
міжнародні відео-конференції;
святкування «Хелловіну» в
Німеччині.

здійснює
пошук
зарубіжних навчальних
закладів-партнерів;
організовує проведення
в школі освітніх заходів
міжнародного рівня;
спрямовує
роботу
методичного
об’єднання
вчителів
англійської мови;
залучає носіїв мови до
проведення
спільних
заходів.
Школа
І-ІІІ Матюша О.Б, Розвиток та самореалізація ступенів № 284
учнів
на
шляху
до
вчитель
іноземної мови євроінтеграції України.
«Дружба»
-
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Конкурс
творчих
проектів
“Let’s Save Our Planet!”, 9 клас;

2005 рік

14.

СШ № 291
«Сузір’я»
2007 рік

Гра-вікторина “British Holidays
and Traditions”, 8 клас;
Конкурс “Miss English”, 6-8
класи;
Брейн-ринг “Whаt Do You
Know About Great Britain?”, 10
клас;
Віртуальна екскурсія “London
Sightseeing Tour”, 9 клас;
Творчий вечір “March 17-th Saint Patrick’s Day”, 4,6,7, 10
класи.
14.11.2019 рік
Захід “Magic Disney World”.
17.03.2019 рік
Театральний захід англійською мовою
“100-річчя королеви Вікторії”.
21.03.2019 рік
Участь у районному етапі конкурсу
“Діалог держав. Партнерство в освіті.”
– Представлення країни Данія (ІІІ
місце).
18-19.04.2019 рік
Науково-практична
конференція
“Модель ООН” міського рівня на базі
школи.
18.05.2019 рік
Святкування Дня Європи в Україні.
Квест
«Калейдоскоп
історії
європейських країн».
18.11.2019 рік
-

Людвиченко
С.В.,
вчитель
німецької
мови

-

-

Просвітницька робота з
питань євроінтеграції,
історії створення та
діяльності Євросоюзу;
участь у міжнародних
проектах.
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Інтерактивний захід “Welcome to
Disneyland”.
19.11.2019 рік
Проведення
позакласного
заходу
"Мандруючи казками Братів Грімм".
22.11.2019 рік
Театральна гра «Бременські музики».
27.11.2019 рік
Тема:"Чарівний світ Діснея":
проведення вікторини;
складання пазлів;
розв'язування кросвордів;
перегляд
фрагментів
мультфільмів;
визначення
рейтингу
улюблених мультфільмів класу.
28.11.2019 рік
Захід “Disney stories”.
Вікторина по мотивам мультфільмів
Disney
15.12.2019 рік
Позакласний захiд " Eine Reise durch
Märchenland "у 5А класі:
1.Bekanntschaft Rotkappchen
und Freunde.
2.Ratet das Märchen!
3.Wir singen und spielen!
"Taler,Taler
du
musst
wandern!".
17.12.2019 рік
Захід до Дня народження школи:
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15.

СШ № 296
«Планета»
1999 рік

16.

Ліцей № 303
«КОЛУМБ»
2006 рік

17.

СШ № 305
«Euro Club»
2013 рік

“Казковий фестиваль за творами
дитячого англійського письменника
Роальда Дала”.
Свято «Великодні традиції в
Німеччині»;
Свято до Дня Європи;
Європейський день мов;
Святкування Нового року.
Вистава «Врятувати Санта
Клауса».

Козоріз
Г.І., вчитель
іноземної мови

знайомство з історією,
культурою,
національними
звичаями народів світу,
основами міжнародних
відносин;
вивчення
ділового
етикету.
Розширення знань учнів про Жовтень 2019 року
Кривша
країни світу, про діяльність Конкурс юних дипломатів за участю
Тетяна
учнів 9-8 класів.
Володимирівн молодіжних організацій
а,
Листопад 2019 року
Засідання політичного клубу «Ми
учитель
пізнаємо Європу».
англійської
мови
Грудень 2019 року
Літературний вечір – конкурс віршів
іноземною мовою.
виховна;
Мешко Т.Л., 25.01.2019 року
розвивальна;
Засідання «Євроклубу» на тему
вчитель
інтерактивна;
«Реалії Америки» за участю студентів,
іноземної мови проектна;
які за програмою FLEX перебували в
святкування
Дня США.
Європи;
24.05.2019 року
взаємодія
з Щорічна
учнівська
конференція
міжнародними
«Актуальні питання європейської
організаціями.
інтеграції України».
20.12.2019 року
Засідання «Євроклубу» - «Підсумки
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18.

19.

СШ № 314
«Євросвіт»
2004 рік

Порокопенко
Т.М,
вчитель
англійської
мови

Гімназія № 315
«TERRA»
2004 рік

Шатрова В.Л., вчитель
іноземної мови

-

-

-

поширення інформації
про ЄС серед учнів;
проведення
зборів,
зустрічей, конкурсів і
конференцій з метою
обговорення актуальних
проблем щодо ЄС.

організація
та
проведення
круглих
столів,
дискусій,
конкурсів, заходів та
вистав;
вивчення історії та
культури країн Європи;
виготовлення стіннівок,
проведення
фотовиставок;
святкування визначних
дат.
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навчального року в державному
контексті».
Лютий 2019 року
Випуск шкільних газет до Дня св.
Валентина.
16.05.2019 року
Вікторина-подорож «Ласкаво просимо
до Німеччини!».
19.05.2019 року
Творчий захід «Україна має талант» в
рамках святкування Дня Європи.
27.10.2019 року
Святковий квест до Дня всіх святих.
21.12.2019 року
випуск шкільних газет до Дня
св. Валентина та Різдва;
Різдвяний концерт «Різдво в
Європі».
24 січня 2019 року
Тематична конференція ”Професійна
освіта в Європі“.
21 лютого року
До міжнародного дня мов свято
французької мови:
брейн-ринг;
конкурс перекладачів.
19 березня 2019 року
Країнознавча вікторина з англійської
мови.
18 квітня 2019 року
Конкурс поезії англійською мовою.

20.

СШ № 316
«Співдружність»
1997 рік

Пожарська
Г.Ю.,
вчитель
англійської
мови

Ознайомлення з традиціями,
культурою,
історією
англомовних країн

21.

Гімназія № 323
«Юний
посол
Миру»
2006 рік

Бабчинецька
Ж.В.,
вчитель
іноземної мови

-

-

22.

Слов’янська
гімназія
«Імпульс»
2004 рік

Забіяка Н.В.,
вчитель
іноземної мови -

вивчення культурного
надбання Європи з
метою
створення
сприятливих умов для
реалізації особистісного
потенціалу гімназистів;
поширення інформації
про Європейську та
світову
культурну
спадщину;
участь у міжнародних
обмінах;
поширення знань про
міжнародні стандарти з
прав людини, дитини.
розвиток
молодіжної
дитячої дипломатії;
проведення фестивалів,
тижнів активних дій;
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22 квітня 2019 року
Країнознавча вікторина з англійської
мови.
23.10.2019 року
Тематичний
вечір
«Традиції
святкування Хелловіна».
22.11.2019 року
Виховний захід «Європа – наш
спільний дім».
23.12.2019 року
Свято «Традиції святкування Різдва
англомовних країн».
Березень 2019 року
Участь в річному проекті «Юний
посол миру» асоційованих шкіл
ЮНЕСКО.
Квітень 2019 року
Участь в зустрічі гімназистів з
волонтерами з Великобританії.
Травень 2019 року
Участь у Х всеукраїнській
регіональній
конференції
старшокласників
«Модель
ООН. Київ-2019»;
Активна
участь
у
Всеукраїнській акції "За чисте
довкілля".
Травень 2019 року
Фестиваль
до
дня
Європи
«Європейський калейдоскоп» (8-10
кл.).

-

23.

Скандинавська
гімназія
«Вікінг»
2005 рік

Глотова Є.А. вчитель історії
-

-

24.

Київська
інженерна
гімназія
«KIGADVENTURE»
2015 рік

Розвага Л.Р., вчитель
іноземної мови
-

поширення інформації Вересень 2019 року
про
Європейський Флешмоб «Мир Україні!» (1,9 класи
до Міжнародного Дня миру).
Союз.
Листопад 2019 року
Пісенно-танцювальний
фестиваль
«ЄвроKids» (5-6 кл.).
Грудень 2019 року
пісенно-танцювальний конкурс
«ЄвроFest» (7-9 кл.);
участь у II Чемпіонаті з
англійської мови «Освітній Хаб
м. Києва – територія нових
можливостей для кожного».
поширення знань про 29.11 - 01.12.19 рік
Європу;
Модель ООН: Сканді-2019».
інформування
про 05.10.2019 року
інтеграційні процеси в Модель ООН Юніор.
Європі;
21-23.11.2019 року
засади функціонування Модель ООН Луганської області.
Євросоюзу
і
Ради
Європи.
розвиток
Лютий 2019 року
соціокультурних
та Фестиваль-конкурс «Навколо світу».
інтеграційних зв’язків Березень 2019 року
Загальношкільна
англомовна
шкільної громади;
вивчення мови історії та інтерактивна гра «Природні рекорди»
культури європейських в рамках Всесвітнього Дня Води.
Квітень 2019 року
народів;
Серія інтерактивних конкурсів
туристичні подорожі.
та вікторин: «Науковий експрес
у природу та географію
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25.

Ліцей «Наукова
зміна»
«Speakers Corner»
2002 рік

Дубова
Людмила
Миколаївна,
вчитель
англійської
мови

-

Європи»;
Святкування
Міжнародного
Дня Землі «Earth birthday».
Червень 2019 року
Участь у роботі англійського
клубу SPEAKER та проекті
«Keep calm and carry on», у
Національному музеї історії
України у другій світовій війні;
Англомовні
мистецтвознавчі
екскурсії та квести у музеї
Ханенків.
Жовтень 2019 року
Навчально-пізнавальний захід
за участі видавництва National
Geographic «Communicate with
the world»;
Подорожі до Італії, Польщі,
Угорщини, Чехії, Франції.
Проведення тематичних Травень 2019 року
Проведення спортивних змагань до
круглих столів, бесід;
Відзначення пам’ятних Всесвітнього дня здоров’я.
19.05.2019 року
дат ЮНЕСКО;
Проведення Дня Європи у ліцеї.
Моделювання ООН.
Вересень 2019 року
День Європейських мов у ліцеї.
Участь у грі «Модель ООН»:
26-27 січня 2019 року, СШ №
197 ім.Д.Луценка;
22-23 лютого 2019 року, ліцей
«Наукова зміна»;
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-

22-26 березня 2019 року, Центр
позашкільної
освіти
Дарницького району;
26-27 березня 2019 року,
КПДЮ;
5-6 квітня 2019 року, СШ №
136;
13-14 квітня 2019 року, НВК
«Фортуна» 183;
19-21
квітня
2019
року,
Всеукраінська Модель ООН у
м. Львові;
28 вересня 2019 року, СШ №
197 (Юніор);
26-28 жовтня 2019 року,
(КПДЮ);
22-23 листопада 2019, СШ №
167;
29 листопада - 1 грудня 2019
року,
«Скандинавська
гімназія».

Деснянський район
26.

Спеціалізована
Безпала М.Т.
школа
І-ІІІ
ступенів № 23 з
поглибленим
вивченням
англійської мови
Клуб
«Міжнародне

Освітньо-культурний.
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Шкільна конференція «Освіта у
співдружності».
Мета: Висвітлення шляхів розвитку
освіти дружніх країн.
2.
Круглий
стіл
«Історичнокультурні
надбання
Європейських держав».
Мета:
Розвиток
пізнавальної
1.

співробітництво»
2009 рік

діяльності учнів з обізнаності
історично-культурного життя
населення дружніх країн.
3.
Конкурс
фоторобіт
«Історичний скарб Європи».
4.
Круглий стіл «європейський
погляд на злочин проти
людства».
5.
Конкурсно-пізнавальна
програма
«Дружні
країни:традиції в творчості».
Мета: ознайомлення учнівської молоді
з культурними традиціями
дружніх країн.
6.
Круглий стіл «Європейська
освіта».
Мета:
Ознайомлення
учнівської
молоді з критеріями зарубіжної
освіти.
7.
Конференція
«Тема
співдружності».
Мета: Пропаганда серед учнівської
молоді толерантного ставлення
до
людей
інших
національностей.
8.
Щорічний
презентаційнопізнавальний
захід
«Європейський довідник».
Мета:
Ознайомлення
учнівської
молоді з основами устрою
країн. Конкурсна програма
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27.

НавчальноКондратюк
виховний
Т.В.
комплекс
«Спеціалізована
школа І ступеня –
Гімназія
№
39
імені
гетьмана України
Богдана
Хмельницького»
«Міленіум»
2002 рік

-

28.

Спеціалізована

1.

Федоряк Д.В.

«Презентація країн».
Права людини;
28.11.2019 рік
Людина та довкілля;
Міська
учнівська
конференція
Вивчення
культурної асоційованих
шкіл
ЮНЕСКО
спадщини країн світу та «Видатні
місця
та
культурна
України.
спадщина ЮНЕСКО в Китаї».
Березень-квітень 2019 рік
Районний і міський етапи фестивалю
«Діалог держав: партнерство в освіті».
24.10.2019 рік
Англомовний проєкт «Відеоролик на
роликах» на тему «Вирішення
конфліктів мирним шляхом».
05.12.2019 рік
Всеукраїнський
молодіжний
екологічний
форум
«GreenMindGeneration»
(до
Всесвітнього дня волонтерів).
01.10.2019 рік
Міський проєкт «Сучасні кроскультурні
студії»
«Відкриваючи
музичний атлас світу…».
22.04.2019 рік
Регіональна
еко-мистецька
конференція
ПАШ
ЮНЕСКО
«Сучасне і майбутнє Планети та
людства».
16-18 грудня 2019 рік
7. Шкiльний етап фестивалю «Дiалог
держав».
Ознайомлення
з Лютий 2019 року
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школа
І-ІІІ
ступенів № 152
з
поглибленим
вивченням
англійської мови
Осередок дружби
з міжнародного
співробітництва
сш № 152

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

євроінтегра-ційними
процесами.
Формування
патріотичної свідомості.
Ознайомлення
із
життям та традиціями
святкування Різдва в
англомовних країнах.
Пропагування членства
ЄС.
Ознайомлення
з
правилами
поведінки
при небезпеці.
Розвиток
розуміння
прекрасного.
Виховання любові до
рідного краю.
Виховання любові до
книги.
Ознайомлення
із
життям та традиціями
народу Франції.
Проведення заходів до
міжнародного
Дня
Європи.
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Проведення шкільного брейн- рингу
серед учнів 9-11 класів на тему
«Країни Євросоюзу».
1 березня 2019 року
Години спілкування до Всесвітнього
дня цивільної оборони.
6 березня 2019 року
Привітання жінок з Міжнародним
жіночим днем.
Концерт учнів 10-11 класів «Бал
чудових квітів».
Квітень 2019 року
Міжнародний День Землі - брейнринг серед учнів 9 класів «Земля –
наш дім».
2 квітня 2019 року
До Міжнародного дня дитячої
книги - виставка книг;
Позакласний
захід
до
Міжнародного дня дитячої
книги, 3-4 клас: «Книги - ріки,
які
наповнюють
Всесвіт
мудрістю»;
Конкурс
на
краще
представлення
народних
традицій народу Франції в
рамках фестивалю «Французька
весна»;
Конкурс-фестиваль до Дня
Європи в Україні «Європа –
наш спільний дім»;

Конкурс плакатів серед учнів 510 класів.
29 травня 2019 року
Участь у районному конкурсіфестивалі «День Європи»;
Година
спілкування
до
Міжнародного дня миротворців
ООН.
Вересень 2019 року
Виховні
години
до
Міжнародного дня Миру (1-11
класи);
Перегляд презентацій та слайдшоу з обраної теми учнями;
Декламування
віршів
англійською
мовою
до
Європейського дня мов.
Жовтень 2019 року
Конкурс
газет
«Держави
Євросоюзу»;
Конкурс рефератів "Держави
Євросоюзу";
Виставка книг «Зберігаємо
культурну спадщину Європи» в
бібліотеці. Читання віршів на
різних мовах до Європейського
Дня мов;
Конкурс малюнків «Ми за мир
в усьому світі»;
Усний журнал "Міжнародний
день ООН" (7-9 класи);
-
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Пам’ять - енергія вічності. До
Дня Визволення Києва конкурс
військово-патріотичних пісень
серед учнів 1-11класів;
Усний
журнал
"Дорогами
слави"
–
7-9
класи.
Відвідування Парку Слави,
покладання
квітів
до
пам`ятника та кургану слави;
20.10.2019
року
"Права
дитини"
Конкурс
плакатів
серед учнів 5-9 класів.
Листопад 2019 року
Читання документів учням на
виховних
заняттях
«Європейська
та
євроатлантична
інтеграція
України через освіту»;
Зустріч з учасниками АТО.
15 грудня 2019 року
Проведення шкільного конкурсу 7-11
класів на тему «Новорічні свята
країнами Євросоюзу».
03.04.2019 року
Захід до Дня Інформування НАТО
(Наука заради миру і безпеки)
Науково-технічне
співробітництво
Україна-НАТО.
10.04.2019 року
Зустріч представників Міністерства
енергетіки
та
вугільной
-

29.

Школа
І-ІІІ Бобкова В.Я.
ступенів № 218
«Діалог»
2007 рік

Надання молодому поколінню
теоретичних
знань
про
розвиток європейських країн та
практичних умінь:
адаптуватися до життя і
навчання
в
різних
країнах Європи;
бути
мобільними,
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30.

Школи
І-ІІІ
ступенів № 238
Меридіан “STEP
by STEP”
2004 рік

Ганношина
Оксана
Олександрівн
а

-

-

соціально
здібними, промисловості з учнями 9-11 кл.:
здатними до комунікації Європейська
інтеграція
в
і захисту своїх прав.
енергетичному секторі-кроки,
успіхи перспектив;
Євроатлантична інтеграція в
енергетичному секторі-кроки,
успіхи перспектив.
20.09.2019 року
До Дня Миру учні школи брали
участь у 6 Конгресі (Усім світом-за
мир).
18.10.2019 року
До тижня місцевого самоврядування
Інформаційні бесіди для учнів 9-11
(Основні розділи Європейськой Хартії
місцевого самоврядування).
12.12.2019 року
До Року Китая в Україні.загальношкільний фестиваль «Зустрічаємо
Китай».
Оволодіння
18.01.2019 рік
Міжнародний день обіймів.
вихованцями
Інформаційний стенд.
елементарними
знаннями про Європу та 25.01.2019 рік
Євросоюз
шляхом Міжнародний день пам'яті
підвищення їх культури,
Голокосту;
розвитку естетичних та виховні години;
патріотичних почуттів; інформаційні повідомлення;
Шкільний обмін;
стенд.
Вивчення міжнародного 22.02.2019 рік
досвіду;
Міжнародний день рідної мови.
245

-

Створення
проектів.
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власних Конкурс на кращого знавця укр. мови.
04.03 - 07.03.2019 рік
Міжнародний
жіночий
день.
Святковий концерт, інформаційний
стенд, конкурс стіннівок.
11.04.19 рік
Міжнародний день визволення
в'язнів
фашистських
концтаборів;
виховні години;
уроки-памяті;
інформаційний стенд.
22.04 - 26.04.2019 рік
Міжнародний день пам'яті
жертв радіаційних аварій та
катастроф;
виховні години;
інформаційний стенд;
стіннівки;
виставка літератури у шкільній
бібліотеці;
літературно-музичні
читання
«Дзвони Чорнобиля».
13.05.2019
Міжнародний день сім'ї;
виховні години;
спортива естафета.
13.05 - 17.05.2019 рік
Міжнародний день музеїв;
Інформаційний стенд;
повідомлення;

виховні години;
екскурсії.
17.05.2019 року
Заходи присвячені Дню Європи:
Конкурс стіннівок «Країни
Євросоюзу»;
Краєзнавча
вікторина
«Подорожуємо Європою»;
Виховні години «18 травня –
День Європи в Україні».
09.03 – 13.09.2019 року
До дня європейської спадщини.
Перегляд
фільмів
«Віртуальна
подорож європейськими пам’ятками
України».
16.09 - 20.09.2019 року
Європейський
тиждень
мобільності – свято сталого
розвитку транспорту;
Інформаційні повідомлення.
19.09.2019 року
Міжнародний день миру (конкурс
малюнків, виготовлення голубів).
19.09.2019 року
Флеш – моб «Голуб миру»;
Малюнок на асфальті, Голуб
миру (фігура на асфальті).
23.09.2019 року
Європейський день мов;
Конкурс на кращого читця
віршів.
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07.09 - 11.10.2019 рік
Європейський
тиждень
місцевої демократії;
Загальна
декларація
прав
людини;
Інформаційний стенд, конкурс
малюнків «Я маю право на…».
24.10.2019 рік
Міжнародний день ООН. Виставка
стіннівок,
виховні
години
та
інформаційний стенд про історію
ООН.
11.09 - 18.11.2019 рік
Міжнародний
день,
присвячений терпимості;
Інформаційний стенд;
виховні години.
29.11.2019 рік
Всесвітній день боротьби зі
СНІДом;
Інформаційний стенд;
конференція;
виховні години.
09.12.2019 рік
День прав людини.
Виставка стіннівок та інформаційний
стенд про права людини, інфор.
повідомлення, вих. години.
18.12.2019 рік
Інтерактивний конкурс: «Міжнародні
різдвяні і новорічні традиції».
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31.

Школа
І-ІІІ Дишлиук
ступенів № 249
Поліна
Олегівна
“Європейський
клуб “
01 вересня 2019
року

-

32.

Спеціалізована
школа
І-ІІІ ступенів №
251 імені Хо Ши
Міна з поглибленим
вивченням
англійської мови
«Меридіан»
2006 рік

-

Скульська
Оксана
Володимирівн
а

-

надання
молодому
поколінню теоретичних
знань про розвиток
європейських країн та
практичних умінь:
адаптуватися до
життя і навчання
в різних країнах
Європи,
бути мобільними,
соціально здібними,
здатними
до
комунікації
і
захисту своїх прав.
ознайомлення
з
культурою, традиціями
європейських країн;
організація і проведення
заходів до міжнародних
визначних дат.
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16.12 - 20.12.2019 рік
Новорічні свята крокують Європою
(прикрашання
школи,
конкурс
стіннівок).
Засідання
Європейського
клубу:
«Україна
країна
європейських цінностей»;
Святкування міжнародного Дня
телебачення;
Заочна
подорож
з
використанням
мультимедійних
презентацій
«Стежками Європи»;
Інтелектуальне
змагання
«Галопом по Європі».

Січень 2019 року
День інформування «Крокуймо до
Європи».
Лютий 2019 року
Інтерактивна гра «Чому НАТО?
Засади і принципи діяльності»;
Міжнародний День рідної мови
національних
меншин,
які
мешкають в інших державах.
Березень 2019 року
Всесвітній день поезії;
Конкурс
читців
поезії
європейських поетів;

День інформування «Програма
НАТО «Наука заради миру і
безпеки»;
Квітень 2019 року
Уроки
пам’яті
до
Міжнародного дня визволення
в’язнів
фашистських
концтаборів;
День
інформування
до
Міжнародного
Дня
Землі
«Земля наш рідний дім і ми
господарі в нім» 1-11 класи;
Травень 2019 року
Участь у районному фестиваліконкурсі «Подорож країнами Європи»
(І місце).
Вересень 2019 року
Оформлення
фотозони
та
проведення акції «Я віддаю
свій голос за мир» до
Міжнародного дня миру;
Інформаційні
хвилинки
та
оформлення стенду до Дня
європейських мов;
Жовтень 2019 року
Урок-презентація
«Найвидатніші
музиканти
світу» до міжнародного дня
музики;
Оформлення інформаційного
стенду та інформхвилинки «Що
-
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33.

Спеціалізована
школа № 264 з
поглибленим
вивченням
англійської мови
Європейська
хвиля
01.09.2018 року

Косміна Ольга Анатоліївна
-

Культурнопросвітницька;
Інтерактивна.
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таке ООН»;
Листопад 2019 року
Круглий стіл до міжнародного
дня толерантності та акція «Ця
рука нікого не вдарить»;
Випуск стіннівок «Мої права».
Грудень 2019 року
День інформування та урокпрезентація до всесвітнього дня
боротьби зі СНІДом;
Вікторина «Знай свої права» до
міжнародного
дня
прав
людини;
Презентація
«Традиції
чаювання» до міжнародного
дня чаю.
17.01.2019 року
Віртуальна подорож Китаєм.
07.02.2019 року
Чайна церемонія.
14.02.2019 року
Телегазета до Дня Святого Валентина
«Цей день в історії».
21.02.2019 року
Телегазета до Міжнародного дня
рідної мови.
14.03.2019 року
Країнознавча
подорож
Китаєм
(презентації).
08.04.2019 року
Спортивне свято до Всесвітнього дня

здоров’я.
11.04.2019 року
Лекція «Назад у майбутнє» до
Всесвітнього
дня
авіації
і
космонавтики.
30.04.2019 року
Майстер-клас «Кунг-фу та ушу.
Бойові мистецтва Китаю».
08.05.2019 року
Телегазета до Дня пам’яті та
примирення.
14.05.2019 року
Екскурсії до музеїв Києва до
Міжнародного дня Музеїв.
17.05.2019 року
Виставка буклетів до Дня Європи.
16.09.2019 року
Міжнародний
день
демократії
(круглий стіл, перегляд фільму
англійською,
куточок
«Місцева
демократія»).
20.09.2019 року
Флешмоб до Міжнародного дня миру.
26.09.2019 року
Виставка міні-проєктів до Дня
Європейських мов.
24.10.2019 року
Вікторина до Дня ООН.
25.11-07.12.2019 року
Фестиваль
європейських
держав;
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Віртуальна
подорож
«Культурна
спадщина
Німеччини/Англії»;
Квест
«Збери
карту
Німеччини»;
Конкурс проектів «Пізнаємо
Великобританію».
10.12.2019 року
Перегляд
відеофільму
«Права
людини» до Міжнародного дня прав
людини.
13.12.2019 року
Різдвяний ярмарок.
22.01.2019 року
Проведення загальношкільного заходу
«Живий
ланцюжок»
до
Дня
Соборності України.
21.02.2019 року
Проведення загальношкільного
заходу до Міжнародного дня
рідної мови, флеш-мобу «Моя
мова калинова»;
Відвідування театру оперети
«Сорочинський ярмарок».
6.03.2019 року
Участь у районних змаганнях з
стрілянини
до
Міжнародного
жіночого дня.
22.03.2019 року
Участь у районному етапі XIV
загальноміського
конкурсу-

34.

Школа
І-ІІІ Карпіна Г.П.
ступенів
№ 270
«Глобус»
29.09.2005 року

-

інформування учнів про
міжнародні
події,
організації;
виховання
в
дусі
спільних європейських
цінностей;
заохочування
до
вивчення
іноземних
мов;
участь у шкільних,
районних,
міських
заходах,
конкурсах,
фестивалях.
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фестивалю «Діалог держав:
партнерство в освіті»;
Блакитний Дунай (ІІІ місце).
17.04.2019 року
Відкритий урок для учнів 10-11 класів
«Україна – НАТО».
3.04.2019 року
Проведення саміту для учнів 10-11
класів «Україна – НАТО».
11.04.2019 року
До Міжнародного дня визволення
в’язнів
фашист.
концтаборів.
Проведення заходу для учнів 10-11
класів за темою з переглядом
документальних фільмів.
25.04.2019 року
Участь у районному екологічному
конкурсі «Сортування сміття» (ІІІ
місце).
08.05.2019 року
До дня примирення та дня перемоги
над нацизмом в Європі. Проведення
флешмобу.
17.05.2019 року
Участь у районному фестивалі
«Репортаж з Хрещатику» (ІІІ місце).
21.09.2019 року
Проведення загальношкільної лінійки
до Міжнародного дня миру.
15-19.10.2019 року
Проведення
європейського
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тижня місцевої демократії:
тематичні бесіди «Демократія –
це…»;
Презентації;
Виставка стіннівок «Ми за
демократію»;
Загальношкільний захід до Дня
місцевої демократії.
18.12 - 20.12.2019 року
Проведення шкільного різдвяного
ярмарку. Виступ євро клубу «Різдво в
Німеччині» в загальношкільному
заході до нового року.
Вересень-грудень 2019 року
До року Франції в Україні:
Конкурс
–
вікторина
«Цікаві
факти
про
Францію»;
виставка
стіннівок
«Франція в освітньому
просторі»;
інформаційні
години
«Французькі
міста
–
побратими Києва»;
експозиція «Французький
бульвар»;
тематичні
бесіди
«Франція у європейському
просторі»;
стенд
«Європейський
вибір України».
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Регулярний
випуск
інформаційного куточка до
міжнародних днів і подій у
світі.
24 лютого 2019 року
День незалежності Естонії;
Круглий стіл;
Інформаційні хвилинки.
01.03.2019 року
Всесвітній
день
цивільної
оборони;
Стіннівки;
Круглий стіл;
Т.Г.Шевченко
та
світ.
Конференція.
24.03.2019 року
Всесвітній день боротьби з
туберкульозом;
Класні години;
Написання диктантів.
02.04.2019 року
Міжнародний день дитячої
книги;
Моя улюблена книга;
Конкурс на кращу ілюстрацію з
улюбленої книги;
Україні є ким пишатися;
Позитивний імідж України у
світі;
Обговорення відомих світу
українців на уроках;
-

35.

Школа
І-ІІІ Крадьонова
ступенів
Олена
№ 276
Сергіївна
Гурток «Пульс
Планети»

-

-

01.09.2006 року

-

Національна
та
міжнародна спадщина
та культура;
Знайомство
з
традиціями
та
культурами
інших
народів світу;
Безпека
життєдіяльності;
Національні традиції та
спадщина.
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Стіннівки.
22.04.2019 року
День Землі;
Україна підтримує європейські
ініціативи в екології;
Стіннівки;
Класні години.
8-9 травня 2019 року
Дні пам’яті та примирення,
присвячені
пам’яті
жертв
Другої світової війни;
Стіннівки;
Конференція.
16 травня 2019 року
День Європи. Урок-вікторина.
22 травня 2019 року
Міжнародний
день
біорозмаїття.
Обговорення проблем по
темі на уроках біології
та природознавства.
Демонстрація фільмів;
Інформаційні хвилинки на
тему: «Міжнародний досвід
захисту прав національних
меншин.
21 вересня 2019 року
Міжнародній день Миру;
Калейдоскоп
малюнків
на
асфальті: «Ми за мир!»;
Флеш-моб
«Діти
хочуть
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миру!»;
Випуск
стіннівок,
класні
години.
Вересень 2019 року
Тиждень
європейської
спадщини;
Відвідування
музею історії Києва,
музею Чорнобиля,
Андріївської церкви,
музеїв
Андріївського
Узвозу,
архітектурних
та
історичних
пам’яток
Києва (пішохідні екскурсії
по Києву).
12-17 жовтня 2019 року
Європейський
тиждень
місцевої демократії;
Стіннівки,
класні
години,
круглий стіл.
24.10 2019 року
Міжнародний
день
ООН.
Круглий стіл. Доповіді учнів;
Рамкова конвенція про захист
національних
меншин.
Інформаційні хвилинки.
9 листопада 2019 року
День української писемності та
мов;
Поетичний конкурс на знання
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36.

Школа

І-ІІІ Сборщикова

української поезії;
«Музика, що єднає». Видатні
композитори класичної музики.
20 листопада 2019 року
Всесвітній день дитини;
Конкурс плакатів;
День прав людини. Випуск
стіннівок. Класні години.
1 грудня 2019 року
День національної єдності з
нагоди
Всеукраїнського
референдуму
1991
року.
Тематичні уроки. Всесвітній
день боротьби зі СНІДом;
Збір матеріалів для класних
годин;
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про права
корінних народів України»;
Інформаційні хвилинки.
18 грудня 2019 року
Міжнародний день мігранта;
Стіннівки;
класні години;
круглий стіл;
Новий рік та Різдво в усьому
світі;
Традиції
святкування.
Повідомлення учнів;
Виготовлення
новорічних
прикрас для школи.
Знайомство з традиціями Грузії День учителя в Грузії;
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ступенів № 282
«Культурна
спадщина»
01.09.2016 рік
37.

Людмила
Олександрівн
а

Школа
І-ІІІ Лісова Лілія
ступенів
Миколаївна
№
292
імені
гетьмана України
Івана Мазепи
«Європейський
клуб»
02 вересня 2019

День матері в Грузії;
Новорічні свята в Грузії;
Районний
конкурс
представлення країни Грузія;
Участь
у
проведені
ІІ
вуличного Фестивалю ідей.
20.09.2019 року
До Дня Миру проведено Флешмоб
«Голуб
миру»,
виготовлення
паперових голубів.
15-18.10.2019 року
Європейський
тиждень
місцевої
демократії в рамках тижня були
проведені:
інформування
про
тиждень,
Бліцопитування "Демократіяце…» (8-11 класи);
засідання голів учнівського
самоврядування «Місце та
роль самоврядування у
сучасній
демократичній
школі»;
перегляд
фільмів
про
демократію, диспут на
тему
«Що
таке
демократія», виставка в
бібліотеці
«Місцева
демократія».
16.10.2019 року
До
Дня
толерантності
було
-

-

Регулярні зустрічі з
обговоренняв проблем
щодо ЄС;
Проведення
творчих
конкурсів, пізнавальнорозважальних заходів;
Святкування
Дня
Європи;
Проведення вікторин на
європейські теми;
Поширення інформації
про ЄС серед молоді;
Проведення
круглих
столів
для
старшокласників;
Випуск
шкільних
бюлетенів та газет.
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38.

Навчальновиховний
комплекс
«Спеціалізована
школа
І-ІІ
ступенів
з
поглибленим
вивченням
природничих
наук – Ліцей №
293
Товариство
дружби «Болгарія
– Україна»

виготовлено
плакат
«Дерево
толерантності» (учні 8-9 класів).
25.10.2019 року
Круглий стіл «Подорож країнами
Європи».
Костіна Леся Листування, поздоровлення зі Листування;
святами.
Юріївна
поздоровлення зі святами.

1992 рік

39.

Гімназія “Києво – Головін Юрій Могилянський
Олексійович
колегіум” ІІ-ІІІ
ступенів
Євроклуб ГКМК
2007 рік
-

знайомство з культурою
та історією народів
Європи;
просвітницька
діяльність;
вивчення та пропаганда
української
мови,
національної історії та
культури серед наших і
серед
іноземних
однолітків.
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-

молодіжні обміни;
святкування Дня Європи;
спортивні змагання на честь
Дня Європи;
євродискотека;
участь
у
конференціях
Євроклубів.

40.

Гімназія
“Троєщина” ІІ-ІІІ
ступеня
1.Клуб
з
міжнародного
співробітництва
гімназії

Рогожина Т.О.
Голуб
Ярослава
Михайлівна

Підготовка
та
проведення конференцій, участь у проектах
шкіл
асоційованих
ПАШЮНЕСКО
-

2.Міжнародний
телекомунікаційн
ий проект IERAN.

-

3.Міжнарод-ний
проект WIKI TV

-

Бизова
4.Проект
E-Twinning Plus
Ukraine
2007 рік
2007рік
2011 рік
2005 рік

Гатальська
В.І.

Проведення лекції, присвяченої
міжнародному дню боротьби зі
СНІДом;
Майстер класи до світового дня
психолога і дня дитини;
Проведення патріот-фесту до
міжнародного дня рідної мови;
Співпраця з учнями США,
Румуніі, Білорусіі;
Проведення
онлайн
конференцій з учнями шкіл
Алжиру (грудень 2019 року);
Випуск шкільної інформаційної
газети.

Для міжнародної деліберації дискусійних тем, які важливі в
демократичному суспільстві.

Онлайн Скайп-конференція на
тему «школа майбутнього» з
школою Алжиру.

Міжнародний
проект, створений учнями гімназії функціонує
для
обміну
англомовною
відео
інформацією між однолітками
світу шляхом створення онлайн
каналів відео спілкування.

Онлайн переписка;
спілкування зі школами світу.

Вчителі та учні, зареєстровані в мережі e-Twinning, отримують
можливість реалізації спільних

Відбулися онлайн зустріч учнів
різних класів з школамипартнерами;
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проектів
з
іншими європейськими школами.

41.

Спеціалізована
Каргіна
школа I – III Наталя
ступенів
Миколаївна
№
301
з
поглибленим
вивченням
англійської мови
імені
Ярослава
Мудрого

-

Обмін досвідом;
Спілкування;
Покращення знань
іноземної мови.

42.

Школа I – III Терефельська
ступенів
Н.Ю.
№ 306
Гурток «Миряни»
1996 рік

Співробітництво
регіональними
міжнародними школами
організаціями

Ключовою складовою навчання
є використання інформаційнокомунікаційних технологій;
Проект e-Twinning
розширює сферу освітніх
можливостей для учнів та
вчителів,
підвищує мотивацію до
навчання
та
ступінь
відкритості до Європи.
Проведення онлайн конкурсу «Speleen
Bee» із школою № 1 міста
з Зеленодольська

з та
та
-
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виготовлення презентації щодо
історії святкування Нового
року та Різдва в країнах
Європи;
конкурс-фестиваль:
«Діалог
держав: партнерство в освіті»;
святкування Дня Європи;
всесвітній День миру:
конкурс малюнків,
флеш-моб «Голуб миру»;

-

43.

Спеціалізова-на
школа
І-ІІІ
ступенів № 307 з
поглибленим
вивченням
природничих
наук
«Єдність»
01.09.2017 рік

Паночко
Ольга
Володимирівн
а

-

-

-

Вивчення
історії, культури, традицій та
звичаїв країн ЄС;
Встановлення зв’язків з
молоддю країн Європи через листування;
Виконання
спільних проектів;
Організація заходів для поширення інформації
про ЄС.
-

44.

Школа
І-ІІІ Іщенко Неля ступенів
Анатоліївна
№ 321
«Міжнародні
зв’язки»

Соціально-культурний
розвиток Європи;
Міжнародний діалог;
Вільні засоби масової інформації - основа
демократії
у
264

європейський тиждень місцевої
демократії;
день толерантності;
ярмарок до свята Св. Андрія;
міжнародний
день
прав
людини;
диспут «Як я повинен поважати
всі раси та віросповідання
світу»;
акція «Святий Миколай».
заочна подорож історичними
місцями Європи;
видатні
європейські
композитори;
географічні
та
історичні
кордони Європи;
вікторина «Що я знаю про
Євросоюз»;
«Світ спорту»: найпопулярніші
ігри в країнах Європи;
«Новорічні свята в Європі»,
«Видатні
європейські
композитори»;
створення
презентацій:
«Європейські цінності».
Бесіда про політкультурне
суспільство
«Європейські
цінності»;
День Соборності в Україні.
Створення стіннівки, флеш-моб
старшої школи біля школи;

-

-

-

суспільстві;
Розвиток культур;
Європейський
культурний вплив на
Україну;
Співпраця
у
галузі
Україна-НАТО;
Підготовка до конкурсу
«Подорож
країнами
Європи»;
День Європи в Україні;
Рік Китаю вУкраїні;
Україна за мир.

-

-

-

-

-

-
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Опитування членів гуртка щодо
основних джерел інформації у
їх
сім’ях
«Неправдива
інформація-результати
її
впливу
на
суспільство.
Соціальні мережі.»;
Пізнавальна
лекція
про
діяльність ООН в цьому
напрямку;
Конкурс
статей:
Юнеско,
«Книга та авторське право»;
Участь у святковому концерті
присвяченого Міжнародному
Жіночому дню;
Презентація «Україна–НАТО».
Інтерв’ю дітей та вчителів;
Бесіда про проблеми голоду у
країнах третього світу. Робота
благодійних
організацій
(Oxfam), перегляд відео;
Виготовлення
стіннівки,
створення презентації, робота
на сценарієм виступу;
«Швейцарія та Україна. Що
сільного?»;
Вивчення пісень французською
та італійською мовами;
Створення костюмів;
Малювання
малюнків,
створення аплікацій, поробок,
присвячених
Китаю.

-

-

-

Підготовка до конкурсу;
Флеш-моб учнів 1 класу.
Виготовлення голубів миру;
Перегляд
пригодницького
фільму «Хто я» з Джекі Чаном;
Перегляд
презентації
«Сучасний
Китай».
Обговорення досягнень Китаю,
проблем;
«Гонконг-економічне
чудо
Китаю»;
Історична
постать
Конфуція,вплив його філософії
на розвиток світу;
Святкування
Дня
Святого
Миколая. Бесіда про Свято
Різдва у європейських краінах.

Дніпровський район
45.

НВК «Домінанта» Сенченко Б.М. Китайський
мовний клуб
Грецький мовний
клуб
Січень 2019 рік
Грудень 2019 рік

-

-

Розвиток
комунікативних
здібностей учнів;
Ознайомлення
з
історією, культурою та
традиціями
народу,
мови яка вивчається у
закладі;
Дати
можливість
вивчати грецьку мову
учням;
Викликати інтерес учнів
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У рамках роботи китайського мовного
клубу, протягом навчального року,
носії мови проводять уроки з
китайсьої мови, охоплюючи широке
коло учнів.

Міжнародні
зв’язки
об’єднують
країни світу в тісну систему - світове
співтовариство, тому за сприяння
Консула Руспубліки Греції у м.Києві

46.

СЗШ № 4
«EuroWorld»
28.08.2015 рік

Будюка
Анжела
Миколаївна

до грецької історії,
культури;
Сприяти
кращому
взаємопізнанню,
взаєморозумінню
та
зміцненню зв'язків двох
народів.
Освітньо-краєзнавчий

Александроса Будуріса розпочато
плідну та активну співпрацю, яка
реалізується у вивченні новогрецької
мови на базі закладу.

-

-

-

47.

СЗШ № 81
Білий голуб
2004 рік

Курінна Ірина Анатоліївна
-

Розширення знань про Європу;
Інформування про ЄС,
євроінтеграційні
процеси та співпрацю
України та ЄС;
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Конкурс
презентацій
«Новорічні та різдвяні традиції
Великобританії та Франції»;
Концерт до Дня Святого
Валентина;
Краєзнавча вікторина «Що ти
знаєш про англомовні країни?»;
У країні казок. Міні-спектаклі
англійською та французькою
мовами для молодших класів
від учнів 8-х класів;
Брейн-ринг до Дня Європи (по
краєзнавчому матеріалу);
Конкурс
рефератів
та
презентацій
«Країни
Європейського Союзу»;
Європейський день мов у нашій
школі.
Засідання євроклубу щодо
вивчення історії, культури,
звичаїв та традицій країн
Європейського
союзу
та
України;
Проведення
семінарів
і

Поширення інформації
про Україну, її місце на
Європейському
континенті та роль в
процесі євроінтеграції.
Інтеграція
міжнародного досвіду
-

48.

49.

50.

51.

СШ № 98
Галопом
по
Європі
2011 рік
СЗШ № 126
Дружба
01.09.2018р.

Шестопалова
Анна
Вікторівна

СШ № 129
Хроменко І.І.
Диспут-клуб
«Лідер»
(Євроклуб
«Мости
до
Європи»
припинив
своє
існування)
2018 рік
СШ № 129
Чайковська
О.М.
Осередок
українсько-

Засідання дебатного клубу;
Розмовні клуби з носіями мови.

Квест «Галопом по Європі»;
Ток-шоу
«Відкритий
мікрофон»;
Концерти
різними
європейськими мовами;
Тиждень
іноземних
мов
(травень) – проєкт «Іноземні
мови в моєму житті»;
Мовний табір (червень 2019
року).
Підготовка
та
проведення Заходи в рамках співпраці з
позашкільних/позакласних
Міжнародною
правозахисною
заходів.
організацією «Ла Страда - Україна»

Шевела Олена Марсівна

Формування позитивної
громадської
думки
щодо
євроінтеграційного
курсу України;
Ознайомлення
з
європейськими
цінностями
та
традиціями

конфеернцій.

-

Підготовка
та
проведення Травень 2019 року
позашкільних/позакласних
з
метою
вдосконалення
заходів
спільно
з
лінгвокраїнознавчих
та
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52.

53.

китайської
дружби
2016 рік

представниками
Конфуція

НВК
№
141 Фрідман І.Л.
«ОРТ»
«Школа
мадрихів»
(підготовка
лідерів єврейської
молоді)
2008 рік

-

НВК
№
141 Фрідман І.Л.
«ОРТ»
Батьківський
клуб

-

-

-

Інституту

обмін
досвідом
із
ізраїльськими
мадрихами;
спільна
розробка
позакласних занять на
теми:
«Свята єврейського
календаря»,
«Держава Ізраїль».

вивчення історії та
традицій
єврейського
народу;
ознайомлення із життям
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комунікативних
вмінь
і
навичок, набутих на уроках
китайської мови;
популяризації китайської мови,
культури
та
традицій
китайського народу та розвитку
позитивних мотивів навчальнопізнавальної
діяльності
школярів учителем китайської
мови Чайковською О. М. було
проведено конкурс-вікторину
для учнів 5-х та 6-х класів «Ми
вивчаємо китайську мову».
Проведення
святкових
программ:
«Рош-а-Шана»,
«Сукот»,
«Ханука»,
«Пурим»;
Організація та проведення
шабатонів
(навчальних
семінарів);
Проект «Школа лідерства»;
Щорічний
Ханукальний
кінофестиваль
короткометражного кіно;
навчальний семінар Шабатон.
Проведення зустрічей з батьками до
свят єврейського календаря.

2017 рік
-

54.

НВК № 167
GoСamp
2015 рік

Кулинич
Олена
Михайлівна

-

-

55.

НВК № 167
e-Twinning
2014 рік

Кулинич
Олена
Михайлівна

-

-

56.

Гімназія № 191 м. Шипновська
Києва
Наталія
Володимирівн
Єдність
2004 рік
а,
голова
МК
вчителів
іноземної мови -

-

сучасного Ізраїлю;
обговорення
проблем
виховання
дітей
у
єврейській традиції та
погляду
сучасних
психологів.
Покращення
навичок
спілкування
англійською мовою;
Співпраця
з
волонтером;
Робота в проектах.
Мотивувати учнів до
вивчення та розуміння
поезії;
Розвивати
комунікативні
та
соціальні навички.
проведення зустрічей,
фестивалів, конкурсів і
конференцій, з метою
обміну досвідом та
обговорення актуальних
проблем;
встановлення
культурних, наукових
та ділових контактів
між молоддю ЄС та
України;
участь у міжнародних
проектах;
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-

Тренінги;
Воркшопи;
Проектні роботи.

Проект «I am in love with Poetry».

Клуб ЮНЕСКО
різноманітні
конкурси,
вікторини,
відзначення
різноманітних видатних дат,
круглі столи та низка заходів
для різних вікових груп
до Міжнародного дня
толерантності,
до
Всесвітнього
дня
продовольства,
Дня дитини та інші;
тематичні виставки до
Всесвітнього
дня

-

-

участь в організації та
проведенні виставок;
організація
та
проведення
пізнавальнорозважальних
і
культурних заходів
мовний табір для учнів.
-

-

-

57.

НВК
№
«ЕКОНАД»

30

Гноєва С.М.

-

підготовка
дітей
до співіснування з Європою
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боротьби зі СНІДом;
Зустріч
з
координатором
освітніх програм "Amnesty
International Ukraine";
Проведено дводенну IV міську
науково–практичну
конференцію «Модель Рада
Європи»;
Участь учнів гімназії у проекті
FLEХ (Чернова Є.);
Проекти у рамках програми ЕTwinning;
Проект TRACE – Tradition and
Culture of Europe (Традиції та
культура Європи), проект
відзначено Знаком Якості;
Проект Dove of Peace (Голуб
Миру), проведено Єдиний урок
і відеоконференцію, відзначено
проект Знаком Якості;
Семінари, тренінги, майстер –
класи, які відвідали учителі, а
також
тренінги,
відеоконференції, проведені:
Лук’янець О.Г., учителем
гімназії,
амбасадором
програми
для
інших
учителів
міста
та
всеукраїнського рівня.
Вибори менеджерів клубу у
кожному класі;

Клуб
«Партнерство»
2005 рік

-

-

-

та світом;
виховання
навичок
спілкування,
дитячої
дипломатії;
участь
у
ПАШ
ЮНЕСКО;
участь у гімназійних,
всеукраїнських
та
міжнародних проектах;
Інтернет листування;
навчально-екскурсійні
подорожі;
відзначення пам’ятних
дат ООН.

-

-

-

-

-

-

-

-
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Засідання клубу «Партнерства»
з питань організації його
роботи;
Написання
науково
дослідницьких робіт та їх
захист;
Знайомство з країнами ЄС у
рамках засідань євро клубу
«Партнерство»;
Навчально
екскурсійні
подорожі групи гімназистів до
славетних
міст
України,
ознайомлення з пам’ятками
ЮНЕСКО;
Випуск листівок до свята
«Halloween», до Дня святого
Валентина, до Нового року та
Різдва;
Виготовлення листівок до Дня
святого
Мартіна,
Адвент
календарів та інформаційних
постерів про Німеччину;
Створення
інформаційних
презентацій,
інформаційнопізнавальної виставки;
проведення
заочної
інтерактивної
подорожі
«Відкриємо для себе Європу»,
бліц-опитування
«Місцеве
самоврядування – це …» до
Європейського тижня місцевої

-

1.
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демократії;
Привітання
Різдвяними
листівками дітей із зарубіжних
країн;
Електронне
листування
зі
школами-партнерами;
Активна
участь
у
всіх
гімназійних проектах НВК.
Підготовка до участі та участь у
заходах шкіл-партнерів ПАШ
ЮНЕСКО:
Х
Регіональна
конференція
старшокласників
«Модель ООН. Київ –
2019»;
ІХ Відкрита науковопрактична конференція
«Модель ООН – 2019.
Мир у світі запорука
сталого
розвитку
людства»;
Регіональна
екомистецька конференція
асоційованих
шкіл
ЮНЕСКО
«Сучасні
погляди на майбутнє
планети та людства»;
Перший
відбірковий
етап чемпіонату Києва
«The Game» (у форматі

2.
3.

4.
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Що? Де? Коли?);
VІ
Конгрес
Юних
посланців миру!;
Тренінги школи миру;
Четверта
науковопрактична конференція
«Рада Європи»;
Міська
учнівська
конференція
асоційованих
шкіл
ЮНЕСКО
«Видатні
місця та культурні
спадщини ЮНЕСКО в
Китаї»;
Другому чемпіонаті з
англійської мови серед
закладів
загальної
середньої освіти міста
Києва
у
форматі
інтерактивної
гри
«Lingua.Game».
Поновлення
інформаційної
експозиції про країни ЄС.
Засідання
гімназійного
євроклубу «Партнерство» та
залучення його представників
до INTERNET листування з
однолітками з країн ЄС.
Участь команди гімназистів у
конкурсі-фестивалі
«Діалог
держав: партнерство в освіті».

Участь у Всеукраїнській грі з
англійської мови «Грінвіч» та
німецької мови «Орлятко».
6.
Туристичні подорожі учнів
НВК до різних країн світу.
Участь
вихованців
хореографічної
студії
«Royal Kids» НВК № 30
«ЕКОНАД»
у
міжнародному
багатожанровому
фестивалі «Baltic Breeze
2019» під час Круїзу по
Балтійському морю (Рига
– Стокгольм – Вільнюс).
Освітня;
Травень 2019 року
Серія ділових та рольових ігор «Як
культурнофункціонує ЄС?» (до дня Європи, 9-11
просвітницька;
класи).
пошукова.
Жовтень 2019 року
Бесіди «Імідж столиці, як
європейського міста» (9-11
класи);
Заочна
подорож
«Будьмо
знайомі: Європа» (8-мі класи).
участь у міжнародних робота у рамках проектів:
проектах;
«Світ без кордонів»,
організація обмінів з
«Ми пізнаємо Європу,
закладом-партнером з
Європа пізнає нас»;
Великобританії.
навчально-пізнавальні поїздки
до Великобританії.
5.

58.

СШ № 120

Європа+
2010 рік

Стасюк Л.М.

-

59.

СШ №125
«Планета»
Січень, 2013
року

Примак
Євдокія
Григорівна

-
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60.

НВК «Щастя»
Леванзова В.Я. Ознайомлення з традиціями, побутом, звичаями ізраїльських «Сестра в Ізраїлі»
одноліток.
(школа для дівчат
«Хаббат»
в
м.Бейт Шемеш,
Ізраїль
Травень 2014 рік

Листування;
зв’язок через скайп;
обмін малюнками й листівками.

Оболонський район
61.

Школа
І-ІІІ Новікова А.К.
ступенів №8
ЄтериторіЯ
Вересень 2017
року

Проведення
зустрічей
та
клубних змагань школярів, які
є
членами
Євроклубів
(англійською
та
рідною
мовами).
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Травень 2019 року
День Європи, для 5-8 класів,.
"Рeople to people" загальношкільний
конкурс.
Листопад 2019 року
Святкування дня народження
Євроклубу;
Регулярні
зустрічі
з
обговоренням проблем щодо
ЄС;
Проведення творчих конкурсів:
конкурси малюнків;
малюнка на асфальті;
конкурс есе;
конкурс статей на задану
європейську тематику;
Випуск
шкільних
та
міжшкільних бюлетенів та
газет;
Організація днів національних
культур європейських країн;
Організація
днів/вечорів

62.

Школа
І-ІІІ Петрук О.В.
ступенів № 104
імені О. Ольжича
Шкільний
учнівський клуб
"ЄвротериторіЯ"
2016 рік

-

-

європейської кухні;
Організація заходів на теми:
"Європейські свята",
"Європейські
видатні
особистості",
"Європейське
мистецтво",
"Музика, яку слухає
молодь всієї Європи",
"Європейська культурна
спадщина";
Проведення
вікторин
за
європейською тематикою.
розвиток
Травень 2019 року
комунікативних
День Європи, для 5-8 класів.
навичок підлітків;
"Рeople to people" загальношкільний
вивчення традицій і конкурс.
культури країн Європи; Листопад 2019 року
патріотичне виховання Святкування дня народження
Євроклубу;
Регулярні
зустрічі
з
обговоренням проблем щодо
ЄС;
Проведення творчих конкурсів:
конкурси малюнків;
малюнка на асфальті;
конкурс есе;
конкурс статей на задану
європейську тематику;
Випуск
шкільних
та
міжшкільних бюлетенів та
277

-

63.

64.

Школа
І-ІІІ Діденко Ю.В.
ступенів № 9
Міжнародний
учнівський клуб
Листопад 2016
рік
Спеціалізована
Дядюк О.А.
школа № 16
Мишак І.В.
Клуб
«ЮНЕСКО»
2004 рік

Участь у засіданнях районного клубу «ЄтериторіЯ».
-

газет;
Організація днів національних
культур європейських країн;
Організація
днів/вечорів
європейської кухні;
Організація заходів на теми:
"Європейські свята",
"Європейські
видатні
особистості",
"Європейське
мистецтво",
"Музика, яку слухає
молодь всієї Європи",
"Європейська культурна
спадщина";
Проведення
вікторин
за
європейською тематикою.
Екскурсія до музеїв;
Творчий звіт до років Японії,
Німеччини, Франції в Україні.

Формування активної життєвої Жовтень 2019 року
позиції, віри в духовні сили та Проведення
районної
майбутнє країни.
конференції «Через книгу до
духовності та культури»;
Шкільний захід "In variatate
concordia"
за
матеріалами
Всеукраїнського
відкритого
онлайн
уроку
"Європа
278

65.

НВК
Преснякова
"Спеціалізована
А.П.
школа
І-ІІІ

почитається з тебе";
Участь у проєкті «Сучасні
крос-культурні
студії»
(01.10.2019 року, університет
КРОК);
Участь
у
щорічному
англомовному
проєкті
"Відеоролик на роликах" за
темою "Вирішення конфліктів
мирним шляхом";
Проведення
шкільного
англомовного конкурсу есе «Як
зберегти
національну
ідентичність
та
єдність
української нації на шляху до
європейської інтеграції».
Листопад 2019 року
Участь у VIII благодійному
фестивалі «Сонячні барви»
(14.11.2019 року, ЗЗСО № 85);
Участь у участь у міській
конференції "Видатні місця та
культурні спадщини ЮНЕСКО
у Китаї", (28.11.2019 року,
ЗЗСО № 165);
Шкільний
культурномистецький захід «Пізнаємо
загадкову атмосферу Китаю».
Підтримка та популяризація Вересень 2019 року
національних
традицій, Проведення церемонії вручення
культури в умовах інтеграції в
дипломів міжнародного зразка
279

ступенів-ліцей"
№ 20
Євроклуб
«Крила»
Жовтень 2011
року

європейський
простір.
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культурний

DELF;
Спільні проекти з ліцеєм ім.
Анни Київської.
Зустріч
делегації
вчителів
французької мови та історії
ліцею з учителями і учнями
школи;
Проведення ігрової динамічної
перерви французькою мовою
для учнів 2-го класу, а також
уроку-диспуту, присвяченому
актуальній темі сьогодення
«Булінг:
як
цьому
протистояти?»;
Перебування учнів у ліцеї СенВенсан, місто Санліс;
26
вересня
2019
року
відзначення
"Європейського
дня мов" святковим концертом;
Листопад 2019 року
участь у другому Фестивалі
франкомовних
шкільних
театрів.
Постановка п’єси учнями 6
класу за новелою Гі де
Мопассана "Парасолька";
Конкурс для учнів 8 класів
"Найрозумніший";
Спільні проекти з Посольством
Франції в Україні;
Зустріч з координатором з

-

66.

Комунальний
Науменко
заклад
НВК Ю.М.
"Спеціалізована
школа І ступенягімназія" № 143
"Євроклуб"
18.11.2018 року

-

67.

Школа
І-ІІІ Строкань І.В.
ступенів
№ 170
Осередок дружби
"Глобус"
1998 рік
Школа
І-ІІІ Голуб К.В.
ступенів № 219
Шкільний клуб
English Club
01.09.2019 рік
Школа
І-ІІІ Саєнко І.М.
ступенів № 225

Зустріч з учнями гімназії на інтелектуальному
конкурсі
"Істок".
-

68.

69.

засідання клубу;
проведення панельних
дискусій, презентацій
спільних робіт.
-

питань
Франкофонії
пані
Жульетт Може і з аташе з
питань
французької
мови
посольства Франції в Україні
паном Фабрісом Пето;
Проведення круглого столу
"Актуальність
вивчення
іноземної мови";
Проведення
ознайомлюючої
екскурсії по школі.
Панельна
дискусія
"Якби
лідером громади був я" для
учнів 9-Х класів 8.10.2019
року;
Урок-дискусія для учнів 11-Б
класу
"Штучний
інтелект:
переваги та ризики 10.12.2019
року".
Проведення днів Європейської
співдружності;
Участь в роботі районного
Євроклубу.

Розвиток
комунікативних навичок та поглиблення знань про традиції та факти про англомовні країни світу.

Thanksgiving Day;
Halloween;
Christmas and New Year

Накопичення та поширення інформації серед молоді про

Проведення занять-тренінгів на
європейську тематику;
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70.

71.

Step By Step
18.10.2019 рік

європейські
цінності
та поглиблення знань про країни
Європи та світу

Школа
І-ІІІ Саліхова О.Г.
ступенів № 232
Учнівський клуб
«Веселка»
16.12.2016 рік

-

ЗЗСО № 252 ім.
В.Симоненка
«Співдружність»
2008 рік

-

Бойко М.А.

-

-

Проведення
засідань
клубу з метою вивчення
досвіду європейських
країн;
Співпраця
з
організацією
«Go
Camp»
з
метою
розширення
міжнародних звязків.

знайомство з країнами
ЄС;
обмін інформацією про
традиції,
історію,
культуру;
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Панельні дискусії
"Я у сучасному світі",
"Європейцями
не
народжуються",
"Національні традиції
Європи та світу",
"Труднощі,
які
постають
перед
Європою".
Вересень 2019 року
Fashion Show (Азербайджан);
Участь
волонтера
Даяни
Карденас
з
Еквадору
у
проведенні уроків англійської
мови та позаурочних заходах
(11 вересня — 22 вересня 2019
року);
Засідання клубу «Німеччина —
країна замків».
Жовтень 2019 року
Дебати «Права людини у Європі».
Листопад 2019 року
«Бельгія на захисті прав людини».
Обговорення.
Грудень 2019 року
Вікторина «Сонячна Іспанія».
участь у районних конкурсах,
проектах;
участь у міжнародному проекті
«Діти та молодь без кордонів»;
ознайомлення
з
життям

72.

Школа
І-ІІІ
ступенів
№ 256
«Euroworld»
10.09.2014 рік

Митько О.С.

-

виховання у дусі миру,
дружби,
взаєморозуміння

-

Знайомство з історією,
культурою,
національними
звичаями країн Європи;
Вивчення
ділового
етикету,
основ
міжнародних відносин;
Встановлення
і
розвиток
дружніх
відносин між учнями та
дитячими
і
молодіжними
організаціями
закордонних країн.

-

-

73.

НВК
Гордієнко
"Спеціалізована
Г.Ю.
школа І ступенягімназія"
"Оболонь"
Клуб
«Миротворець»
14.09.2015 року

-

Просвітницька;
Екологічна.
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польського
народу,
його
історією, наукою, літературою,
мистецтвом,
народною
творчістю.
Протягом 2019 року
заходи,
приурочені
до
знаменних дат та міжнародні
свята (за окремим планом);
калейдоскоп
5-11
кл.
святкування Нового року у
закордонних країнах;
виховні години, круглі столи,
бесіди, відкритий мікрофон
“Україна - Європа”;
проведення заняття з основ
міжнародних
відносин,
психології ділового етикету;
вивчення
музичних
та
літературних
творів
закордонних країн.
Участь у VІ Конгресі юних
послів миру;
"День рідної мови" за участю
зарубіжних
шкіл-партнерів
ПАШ ЮНЕСКО;
Онлайн відео конференція з
учнями
японської школи
Toyama
International
High
School на тему «Освіта в
Україні та Японії»;
Участь у святкування 96

74.

75.

Товариство
з
обмеженою
відповідальністю
«Міжнародна
французька
школа»
Міжнародний
соціальний
проект
"Книга
Добра". Керівник
- почесний консул
Угорщини
в
ІваноФранківську
Вишиванюк В.
02.10.2019 року
НВК "Потенціал"
"Потенціал"
21.09.2016 року

Педько М.М.

Участь
у
соціальному
Добра".

Міжнародному проекті "Книга

-

-

Боднар С.А.

-

Розвиток
демократичних
відносин, поваги до прав і свобод та
загальнолюдських
цінностей у процесі
євроінтеграції.

річниці заснування Турецької
Республіки з 27.10.2019 р. до
01.11.2019 р.
Всеукраїнський урок добра
Написання спільної історії
добра всією школою до Тижня
мови;
Виготовлення екоіграшок для
новорічних
святкувань
"Бережемо довкілля!";
Створення
благодійного
осередку "Спецназ добра".

Виступ у Центрі Туризму
Греції в Україні;
Тематичні вікторини, квести,
відтворення традицій та звичаїв
народів під час святкування
визначних дат.

Печерський район
76.

Предславинська
гімназія
№ 56

Горлушко І.Г.
Лазуткіна
Т.М.

-

Забезпечення
зв’язку національного та полі
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Проведення тижня англійської
мови;

Клуб
міжнародних
зв’язків «Глобус»
2002 рік

-

-

77.

Печерська
гімназія № 75
СКСД
(скільки
країн
стільки
друзів)
2005 рік

Косогорова
М.М.
Лапцун О.О.
Бережний
М.П.

-

культурного
аспекту виховання;
Відродження традицій співробітництва школи
у
новому
соціокультурному
просторі;
Робота
філологічної
секції МАН.

ознайомлення
з
країнами, їх історією та
культурою;
встановлення дружніх
зв’язків;
електронне листування.
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Зустріч з перекладачими поезії
Роберта Бернза;
Робота англомовної театральної
студії – участь у міському
конкурсі
театральних
колективів;
Гран-при
на
районному
конкурсі
театральних
колективів
Кришталевий
каштан на Печерську;
Розмовний клуб (німецька
мова);
Науково-дослідна
діяльність
учнів в МАН з іноземних мов;
Участь у конкурсі-фестивалю
«Діалог держав-партнерство в
освіті»;
Конкурс читців поезії Ф.
Шиллера з секції драматургії.
Дослідження
творчості
Х.
Андерсена.
Березень 2019 року
Районний фестиваль “Діалог
держав”;
Участь
у
конференціях
асоційованих шкіл ЮНЕСКО.
Липень 2019 року
Поїздка: Франції (Ніцца).
Серпень 2019 року
Поїздка: Італія.
Вересень 2019 року

78.

79.

80.

81.

Кловський ліцей
№ 77
Європейський
молодіжний
парламент
Україна
2001 рік
Кловський ліцей
№ 77
Міжнародне
товариство
Януша Корчака
2003 рік

Чесановська
Н.А.,
Начкебія Н.А.

Чесановська
Н.А.,
Начкебія Н.А.

Поїздки: до Іспанії (Мадрид).
Жовтень 2019 року
Поїздка: Кіпр.
Проведення
інтерактивних Вересень 2019 року
семінарів,
конференцій
з Листування;
питань молодіжних проблем Екскурсії;
країн світу.
Участь
в
мітингу,
присвяченому Холокосту.

Протягом 2019 року
проводилось
листування,
екскурсії в музеї Я. Корчака;
провели науково-практичний
семінар «Януш Корчак про
місію нової школи життя» лютий 2019 року;
Друк газети, присвячений Я.
Корчаку.
Кловський ліцей Чесановська
захист
культурних Проведення
екскурсій
в
№ 77
Н.А.,
цінностей;
шкільному музеї українською
Начкебія Н.А. та англійською мовами для
Міжнародна
збереження історичних
учнів, батьків та гостей ліцею.
асоціація
памяток;
педагогічних та
обмін досвідом;
шкільних музеїв
участь у конференціях,
семінарах.
1983 рік
Школа
І-Ш Чередниченко Листування, подорожі
Електронне листування;
ступенів
І.Г.
Відвідування
Словаччини,
№ 78
Швейцарії, Італії, Чехії, Франції
Клуб «Всесвіт»
-

Проведення екскурсій;
Листування;
Презентацій.
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- під час канікул;
Виїзд у мовні школи Великої
Британії – влітку 2019 року.
Березень 2019 року
Відзначення знаменних дат;
Проведення
ХVІІ
Міжнародного
Фестивалю
«Співдружність» - м. Київ;
Участь у проведенні ХVІІІ
Міжнародного
фестивалю
«Спідружність» в м. Мінськ.

2003 рік

82.

Ліцей
інформаційних
технологій № 79
«Співдруж-ність
– 79»
2008 рік

Луценко С.В.

-

-

83.

Школа
І-Ш Голодько І.П.
ступенів № 84
Клуб
юних
дипломатів
2001 рік

-

культурний
та
лінгвістичний
обмін
через переписку між
учнями;
підвищення мотивації
до вивчення іноземних
мов;
вдосконалення мовних
навичок.
Листування, участь у конференціях, круглих
столах;
Культурне
співробітництво;
Творчість;
історична пам’ять.

84.

Спеціалізована
Іванченко А.Г. школа № 88
«У серці Європи»
2005 рік

Збір матеріалів з історії,
культури
країнучасників ЄС;
Проведення
творчих
конкурсів,
семінарів,
вікторин.

85.

Спеціалізована

Освітня ціль;

Коляда Г.М.

-
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Проведення тижня англійської
мови – грудень 2019 року;
Дебати на тему “Шляхи
подолання расових та етнічних
стереотипів»;
Презентація для учнів 9-11
класів
«світові
екологічні
проблеми».
Протягом року
Інтелектуальні
змагання
«Галопом
по
Європі»
березень 2019 року;
Конкурс малюнків «Українаєвропейська
держава»
травень 2019 року;
Конкурс газет з тематикою
Євросоюзу.
Шкільний проект «Європа - це

86.

школа № 89
Англійській клуб
2007 рік

-

Виховна ціль;
розвивальна цілі.

Спеціалізована
Костюк Л.В.
школа «Еллада»
№ 94
Клуб українськогрецької дружби
«Кселидония»
1994 рік

-

розвиток
дружніх
стосунків між країнами;
вивчення історії та
демократичних
традицій;
пропаганда здорового
способу життя.

-
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я»;
Семінар-тренінг «Географічні
та культурні кордони»;
Підготовка
та
проведення
календарних свят;
Театральна
вистава
англійською
мовою
«Попелюшка»;
Когнкурс малюнків «Ми всі
різні, але рівні».
Травень 2019 року
Участь
активістів
клубу
«ХЕΛΙΔΟΝΙΑ» та вчителів у
круглому столі «Конфлікти та
гендерний поділ у літературі»,
що
був
організований
Посольством Кіпру в Україні;
Зустріч з Головою товариства
греко-сербсько-української
дружби
п.
Сотірісом
Коскорісом.
Вересень 2019 року
Зустріч
членів
клубу
«ХЕΛΙΔΟΝΙΑ» зі студентами –
неоелліністами, стипендіатами
літніх програм з вивчення
новогрецької мови кафедри
Елліністики
КНУ ім.
Т.
Шевченка;
Зустріч
з
представниками
грецької культурної Асоціації

«Пірос» з м. Аліссон», Греція
(спільно з Одеською філією
грецького Фонду культури та
громадською
організацією
«Еллінське
братство
«Енотіта»).
Жовтень 2019 року
Допомога
членів
клубу
«ХЕΛΙΔΟΝΙΑ» в підготовці та
проведенні
тематичного
святкового
заходу,
присвяченого
боротьбі
українського
та
грецького
народів проти фашизму та дню
«ОХІ»:
допомога
в
написанні
сценарію
святкового
заходу в школі;
організація
виставки
історичних
грецьких
військових плакатів часів
другої світової війни.
Зустріч активістів та членів
клубу
«ХЕΛΙΔΟΝΙΑ»
та
вчителів школи з новим
Послом Греції в Україні з п.
Васіліосом Борновасом.
Листопад 2019 року
Участь
членів
клубу
«ХЕΛΙΔΟΝΙΑ» у літературнохудожньому вечорі грецької
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87.

88.

Гімназія № 109
Євроклуб
«Горизонт»
2008 рік

Захарова Ю.М. -

Гімназія № 117
Євроклуб
2004 рік

Зайцева С.В.

-

-

-

Розвиток
дружніх
стосунків між країнами;
Участь у конкурсах,
фестивалях, проектах,
презентаціях.

Вивчення
історії
створення та структури
Євросоюзу;
Розширення
міжнародних зв’язків та
розвиток міжнародного
співробітництва;
Поширення
ідеї
євроінтеграції.
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поезії, музики та танцю «Шлях
до Ітакі» у Будинку актора;
Участь в офіційному заході до
Дня Збройних Сил Греції, що
був організований Військовим
аташе Греції п. Г. Паппасом.
Грудень 2019 року
Допомога в організації Різдвяного
привітання
учнями
школи
співробітників Посольств Греції в
Україні та Кіпру в Україні.
Квітень 2019 року
Проведення шкільного фестивалю
“Європейська весна”.
Травень 2019 року
Панельна
дискусія
ASPENTeens
«Історія успіху».
Листопад 2019 року
Арт-проект
«Європейський
вибір України»;
Конкурс
ессе
«З
чого
почминається мир у світі».
Підготовка та участь учнів 10-х
класів до участі Модель ООН –
2019;
Засідання євроклубу в рамках
святкування Дня європейських
мов – вересень 2019 року;
Святкування знаменних дат.

89.

90.

91.

Школа
І-Ш Власенко Г.А.
ступеню № 133
«Дружба
цивілізацій»
2017 рік

-

Спеціалізована
школа № 181
«Меридіан»
2006 рік

-

Кот Н.А.

КиєвоМогиляста
Печерський ліцей С.М.
«Лідер» № 171
Клуб
міжнародних
відносин «Лідер»
2004 рік

-

-

-

-

Відпочинок дітей в
Міжнародному таборі
м. Кранево;
Ознайомлення
з
традиціями Болгарії, ії
історичним розвитком
та ін.
Участь у міжнародних
навчальних проектах;
листування
з
однолітками.

проведення
науководослідницької
та
пошукової роботи з
іноземних мов у вигляді
творчих
проектіврефератів;
організація
конференцій, круглих
столів.
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Відпочинок дітей в міжнародному
таборі
таборі
м.
Кранево
із
зануренням в англомовну атмосферу.

Лютий 2019 року
Вікторина;
Ярмарок;
конкурс на кращий костюм та
листівку;
організація роботи пошти до
Дня святого Валентина.
Березень 2019 року
Свято «Міжнародний день щастя».
Листопад 2019 року
Тиждень іноземних мов у початковій
школі «Мій улюблинець».
Грудень 2019 року
Проведення конкурсів на кращий
учнівський твір іноземними мовами.
Заходи
до
визначення
знаменних дат;
Загальношкільний
диспут
«Діяльність
міжнародних
організацій ООН, ЮНЕСКО:
ефективність
діяльності
в
контексті подій в України»;
Діалог-диспут старшокласників
«Міжнародний
день

92.

Український
гуманітарний
ліцей
Євроклуб
2014 рік

Половко В.В.

-

-

Поширення інформації
про історію. ЄС, його
структуру,
сучасний
стан, розвиток, цілі та
досягнення;
Підготовка
мініпроектів,
спрямованих
на
інформування ліцеїстів
про європейські країни
та їх цінності.

демократії»;
Проведення
інтерактивних
уроків вчителями «Всесвітній
день прав дитини».
Лютий 2019 року
Організація
діалогівконференцій «Моя рідна мова»
в
рамках
святкування
Міжнародного дня рідної мови.
Травень 2019 року
Участь учнів та вчителів кафедри у
відкритті Днів Європи в Україні на
Софійській площі.
Вересень 2019 року
Мініпроект
«Святкування
Нового року в різних країнах»
із висвітленням найкращих
матеріалів учнів на сайті;
Опрацювання
виступу
Генерального секретаря ООН з
нагоди Міжнародного дня миру
на тему «Боротьба із зміною
клімату заради миру».

Подільський район
93.

ЗЗСО № 93
«Маленькі друзі
прекрасного
англомовного
світу»
Вересень 2012

Вчитель
англійської
мови
Сівченко Т.А.

-

ознайомлення
з культурою
англомовного світу;
вивчення традицій та звичаїв
країн
англомовного світу.
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відкриті засідання «Звичаї,
традиції, культура, відомі люди
англомовного світу»;
зустрічі з носіями англійської
мови;
заходи
до
Дня
Святого

94.

рік
Гімназія № 34 Мамчіц Т.Л.
«Либідь»
«Співдружність»
Вересень 2009
року

-

-

-

створення презентацій
та проведення засідань
євроклубу про традиції,
історію
і
культуру
країн-членів ЄС;
проведення позакласних
заходів під час тижня з
вивчення
іноземних
мов;
проведення заходів до
Дня Європи;
організація і здійснення
навчально-екскурсійних
подорожей до Польщі;
створення презентаційзвітів про подорожі до
європейських країн, їх
обговорення
на
засіданнях Євроклубу.

-

-
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Валентина, до Дня Європи.
Подорож до міста Закопане,
Польща;
Урок-презентація "Ukraine is a
part of Europe", 4 кл.;
Виховний захід «Англійська
мова у світі», 4кл.;
Виховний захід «Звичаї та
традиції європейських країн», 2
кл.;
Урок-подорож
"Interesting
places in Europe", 4кл.;
Презентація країни, мова якої
вивчається: «Польща, традиції
країни»
«Zapraszamy
do
wspaniałych przyjaznych gości w
Polsce» 7в, 6б для 2-3 класів.;
Виховний захід “Europe Day is
important” для 3-4 кл.;
Віртуальна
екскурсія
«Лондонський
зоопаркнайстаріший зоопарк у всьому
світу». Квест, 5 кл.;
Вікторина «Що я знаю про
Європу?», 5 кл.;
Урок-гра "Virtual trip around
Europe", 6 кл.;
Засідання Євроклубу “Great
Britain”, 6 кл.;
Всеукраїнський онлайн - урок
«Європа починається з тебе»;

-

-
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Віртуальна подорож «Галопом по Європі» , 9-11кл.;
Засідання
Євроклубу
«Travelling
around
Great
Britain», 10 кл.;
Вікторина « Подорожуючи
Європою», 3 кл.;
Мовні дебати
«Європейська
конвенція з прав людини.
Council of Europe. European
Court of Human Rights», 11 кл.;
Вікторина «Парад країн Європи
» , 8 кл.;
Засідання Євроклубу “Meals in
Great
Britain”
(Традиції
харчування у Великобританії),
6 кл.;
Урок-презентація
“Healthy
eating” («Здорове харчування»),
7 кл.;
Урок- подорож “My favourite
European country”, 6 кл.;
Презентація «Цікава німецька»
9кл. для 4 кл.;
Урок - інтервью “Unknown
Europe: European countries in
contrast”, 9 кл.;
Вікторина «Німецькі свята та
традиції. Зимові свята», 6 кл.;
Засідання Євроклубу «Звичаї та
традицiї
нiмецькомовних

-

-
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країн», 7 кл.;
Вікториназмагання
"Подорожуючи
Європою:
Німеччина. Австрія ", 9 кл.;
Вікторина «Іспанська мова в
світі», 8 кл.для 4 кл.;
Презентація
«Цікава
французька» 6 кл.для 4-х класу;
Виховний
захід
Різдвяні
традиції у Великобританії, 5 кл,
7 кл.;
виховні заходи “St. Valentine’s
Day”
(«День
Святого
Валентина», 1-11 кл.);
Квест «Знавці іспанської мови»,
5 кл.;
Виховний захід «Відкриваючи
Латинську
Америку»
(“Descubriendo America Latina”,
іспансько мова), для 8 кл.;
Вистава для учнів 2-х класів
«Будинок,
який
збудував
Джек»;
Англомовна
вистава
«Шамаханська цариця», для 4
кл.;
конкурс поезії “Poem day”
(англійська, німецька, польська,
іспанська, французька мови), 511 кл.;
участь у загальноміському

95.

Романогерманська
гімназія №123
Євроклуб
«Діалог»
2011 року

Дмитрук Ю.О. -

Інтелектуальні ігри;
Вікторини;
круглі столи;
відеопроекти

-

96.

Гімназія
Власова Н.В.
№
257
«Синьоозерна»
Cambridge English
Penfriends
2013 року

-

листування
з однолітками світу;
спілкування on-line;
Програма
Cambridge
English
Penfriends
розроблена з метою
навчання, обміну знань
та ідей між учнями
різного
віку
та
національностей.

конкурсі-фестивалі
«Діалог
держав: партнерство в освіті.
Німеччина».
Засідання до Дня європейських
мов;
формування
команди
для
змагань в DSK;
Інтелектуальні змагання «Rund
um die Welt»;
Круглий стіл з презентаціями
проектів «Seltsame Bräuche
Europas».
Учні розробляли та творчо
оформлювали листівки;
обмінювалися
листами
з
учнями інших шкіл та мовних
центрів Туреччини, Іспанії,
Норвегії.

Святошинський район
97.

ЗЗСО № 35
«Euroworld»
01.09.2014 рік

Пушкарук
Т.Л.
Рожок О.С.

-

листування;
участь у міжнародних
конкурсах;
круглі столи;
обмін досвідом;
мовне стажування.
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Презентації «Моя мандрівка
Європою»;
Круглий стіл «обговорення
актуальних питань, пов’язаних
з відносинами між ЄС та
Україною»;
Конкурс стіннівок на тему

98.

Спеціалізована
Миронченко
школа
М.М.
№
40
з
поглибленим
вивченням
німецької мови
«Союз
рівноправних»
01.09.2010 рік

-

-

-

-

-

Реалізація шкіль-ного
проекту «Ми у світі»;
Реалізація
партнерських зв’язків з
гімназією
ім.
Вернера
Сіменса,
м.Гроссен-гайн
(Німеччина);
гімназією ім. Карла
Орфа
м.
Унтершляйсхайм;
Отримання знань у
сфері
Європейської
освіти;
Знайомство
з
культурою, історією та
аспектами
сучасного
життя Німеччини;
Вивчення
та
пропаганда історичних
і культурних цінностей
європейських держав;
Забезпечення реалізації
стратегій
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«Україна – це Європа»;
Конкурс на кращий малюнок
про ЄС;
Фотовиставка
«Вікно
в
Європу»;
Свято
танцю
«Парад
європейських держав».
Січень 2019 року
З 15 по 19 січня 2019 року
Тиждень англійської мови.
Проведення позакласного заходу
«Карнавал в Кельні» за участі
волонтера комісії ЮНЕСКО Ані
Краус.
22.03.2019 року
Участь у районному етапі ХV
загальноміського
конкурсуфестивалю
«Діалог
держав:
партнерство в освіті», ІІ місце;
25.04.2019 року
Участь команди учнів в районному
англомовному
театралізованому
конкурсі «Весела англійська».
24.03.-31.03.2019 року
Поїздка учнів 7-Б класу разом з
класним керівником Шмирко Г.Ю. до
Берліну в табір відпочинку Feriendorf
«Dorado», з метою вивчення мови та
ознайомлення з визначними місцями
столиці Німеччини.
З 24 червня по 04 липня 2019 року

євроінтеграції.
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Поїздка в мовний табір Льорах біля м.
Базель (32 дітей та вчителів
Григор’євої І.В. та Співакової Н.В. з
відвідуванням Франції та Швейцарії).
з 18 по 21 вересня 2019 року
Проведення
Днів
Європейської
спадщини мови.
28 вересня 2019 року
Участь учнів 10-А класу в Pinchuk Art
Centre
в
оглядовій
екскурсії
англійською мовою.
З 01 по 26 жовтня 2019 року
Кіноклуб для молодших школярів.
Перегляд
фільмів-казок
та
мультфільмів німецькою мовою.
02 жовтня 2019 року
До Дня німецької єдності: круглий
стіл «Німецьке суспільство – сучасне,
плюралістичне й відкрите».
З 08 по 19 жовтня 2019 року
Проведення Декади німецької мови.
10 жовтня 2019 року
Фотовиставка «Шкільний обмін у
фотографіях».
19 жовтня 2019 року
Конкурс дитячого малюнку «Яскраві
барви Німеччини».
З 16 по 19 жовтня 2019 року
Проведення Європейського тижня
місцевої демократії.
17 жовтня 2019 року

99.

Спеціалізована
Чепурна О.В.
школа № 76
Чубар Л.В.
ім. О. Гончара
«Ми-українці, миєвропейці»
17.10.2014 року

-

-

-

Поширення інформації
про ЄС серед молоді;
Проведення
зборів,
зустрічей,
фестивалів
конкурсів
з
метою
обміну досвідом та
обговорення актуальних
проблем;
Встановлення
культурних, наукових,
ділових контактів між
молоддю
ЄС
та
України;
Налагодження співпраці
з
молодіжними
громадськими
організаціями,
зацікавленими
юридичними,
фізичними особами, як
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Учнівський форум в 11-Б класі «Ми
презентуємо Німеччину» (презентація
країнознавчої
інформації
про
Німеччину).
13 листопада 2019 року
Святкування Дня Святого Мартіна у
1-4-х класах.
20 грудня 2019 року
Конкурс презентацій про країни –
члени Євросоюзу серед учнів 5-10-х
класів.
підготовка учнями відеороликів
англійською мовою про права
дитини в різних європейських
країнах;
онкурс стіннівок на тему «Моє
майбутнє
–
Україна
європейська»;
творення стіннівок «Що я
бажаю Україні»;
нижкові тематичні виставки
про країни;
«Святкування Дня чаю в різних
країнах» захід для учнів 7-х
класів;
ітературно-фольклорне свято
«У світі казок» англійською
мовою.

-

-

-

-

-

100.

Заклад загальної Федькова
середньої освіти Г.А.
№ 83
КІД «Friend –
club»
1999 рік

-

-

в Україні, так і поза її
межами;
Сприяти
вивченню
іноземних
мов,
інформаційних
технологій,
комп’ютерних
комунікацій;
Участь у видавничій
діяльності, конкурсах,
проектах;
Участь у виставках та
інших
культурних
заходах;
Проведення
пізнавальнорозважальних заходів;
Забезпечення
захисту
прав і свобод молоді,
їхньої гідності і честі.
поглиблення знань з
англійської мови;
вивчення традицій та
історії різних країн;
оформлення тематичних
інсталяцій прес-центру
закладу освіти;
проведення заходів до
міжнародних свят.
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19.10.19 року
Віртуальна подорож Європою, 9-11
класи (фото).
16.10.19 рік
Обмін
думками
на
занятті
факультативу з англійської мови у 8А,Б класах «Що ми знаємо про
парламент Британії?», (фото).
17.10.19 рік
Зустріч із викладачем англійської
мови із Туреччини А. Лопезом 10-А

101.

Заклад загальної Сологуб
середньої освіти О.І.
№ 96
«Євросвіт»
Квітень 2007
року

-

-

-

102.

Київська гімназія
№ 154
Осередки дружби
«Дивосвіт»

-

Інформаційно
–
просвітницька робота:
пошук в європейських
країнах партнерів для
встановлення
контактів
та
подальшої взаємодії
(Польща,
Молдова,
Чехія);
збір та розповсюдження
інформації
про
європейські країни;
знайомство з системою
освіти
європейських
країн;
можливість реалізації
спільних проектів;
знайомство з культурою
та традиціями країн.
Активізація
пізнавальної діяльності
учнів
до
вивчення
історії,
культури,
301

клас, (фото).
15.03.2019 рік
Просвітницька акція для учнів 9-11
класів та їх батьків «Освіта в Європі».
08.12.2019 рік
Участь у 26-му Всеукраїнському
благодійному ярмарку посольств
різних країн.
Віртуальні екскурсії «Подорожуємо
Європою».
Акція «Ми - европейці».
Урок-захід «мій сусід – Польща».
Літературний
вечір
присвячений
поезії Віслави Шимборської.

Організація проведення заходів серед
учнів гімназії.
26.02.2019 року
Круглий стіл для учнів 9-11 кл.

-

103.

Заклад загальної Кулинич Л.М.
середньої освіти
№ 162
Євроклуб
«Соняшник»
16.09.2011 року

-

побуту,
звичаїв
та
традицій європейських
держав
та
на
формування ціннісного
ставлення
до
суспільства та держави;
виховання поваги до
історії, культури своєї
держави та держав ЄС.

"Євроінтеграція України на сучасному
етапі".
30.03.2019 року
Організація виставки і круглий світ
«Побачення з Європою» (Італія).
Травень 2019 року
Проведення дня Європи та днів
держав – членів ЄС. «Україна –
ЄС»;
Конференції для учнів 8-9 кл.;
Виховні бесіди для учнів 1-7 кл.
Вересень 2019 року
Конкурси плакатів - серед учнів
5-8 класів;
малюнки на асфальті – (1-4
класи), приурочені до Дня
Миру.
Жовтень 2019 року
Ознайомлення з конвенцією
ООН «Про права дитини»;
Проведення
тренінгів,
приурочених до Дня ООН.
Поширення знань про Січень 2019 року
Європу;
Л. Керролл. Читаємо «Пригоди
Культурна
спадщина Аліси..», перегляд фільму.
європейських країн;
Лютий 2019 року
Європейські традиції.
До міжнародного дня рідної мови випуск газет, радіогазета.
Березень 2019 року
Участь у районному конкурсі «Діалог
держав».
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Квітень 2019 року
Подорож Британією. Цікаві
місця. Перегляд фільму;
Випуск
стіннівок:
«Європейський Великдень» до
міжнародного дня пам`яток і
визначних місць;
Подорожуємо Європою.
Травень 2019 року
Випуск
стіннівок:
«День
Європи»;
Європейські
казкарі.
Європейська вікторина.
Вересень 2019 року
Європейські країни. Презентації.
Всесвітній день дитини. Права дитини
(22.11).
Традиції
чаювання
до
всесвітнього дня чаю. Традиції
англійців (18.12) Європейське Різдво.
Випуск стіннівок.
Перегляд
фільму.
Інсценізація.
Розучування пісень( грудень ).
Перебування в мовних таборах
Польщі,
Угорщини,
Австрії,
Німеччини.
Туристичні поїздки до країн Європи в
канікулярний час з батьками.
Учні відвідали: Італію, Угорщину,
Болгарію,
Німеччину,
Францію,
Італію,
Словаччину,
Нідерланди,
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Швецію, Польщу.
Листування в мережі Інтернет та чат
спілкування з підлітками з країн:
Італія, Франція, США, Швейцарія,
Великобританія, Польща, Румунія.
Уроки-диспути
про міжнародні
організації в Європі. Інтеграційні
процеси ( 10 і класи, 18.09,20.09.)

104.

Спеціалізована
Костівська
школи № 185
Н.Ф.
ім. Володимира
Вернадського
«Злагода»
05.11.2007 р.

-

-

-

-

Збирання та поширення
інформації щодо історії,
культуриі національні
традицій країн Європи;
Ознайомлення
з
процесом
євроінтеграції;
Встановлення
і
розвиток
дружніх
зв´язків
з
учнями
європейських держав,
дитячими
і
молодіжними
організаціями;
Участь у міжнародних
освітніх програмах;
Вивчення та пропаганда
серед
зарубіжних
ровесників
історії
рідного краю, мови,
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Протягом 2019 року
Тренінги «Ознайомлення з країнами
Європи».
Тренінги «Я знайомлюсь з діяльністю
ЄС».
Відеопрезентація
та
відеофільм
«Історія виникнення Ради Європи та
Європейського Союзу».
Заходи до Дня Європи (травень 2019
року).
Заходи
до
Дня
Європейської
спадщини (вересень 2019 року).
Заходи, приурочені до знаменних дат
та міжнародних свят.

105.

Заклад загальної Янік С.М.
середньої освіти
№ 196
КІД
1999 рік

-

-

-

національної культури
та традицій.
збір та розповсюдження
інформації
про
європейські країни;
знайомство з системою
освіти
європейських
країн;
можливість реалізації
спільних проектів;
знайомство з культурою
та традиціями країн.
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22.01.2019 року
Літературні читання «Одного разу
давно…».
26.02.2019 року
Зустріч з перекладачем Юрієм
Алаторцевим та обговорення його
перекладу книги Ф. Мейера «Привіт,
Америко».
18.03.2019 року
Обмін
досвідом
зі
студентами
польських навчальних закладів.
27.04.2019 року
Віртуальна подорож до Німеччини як
найпотужнішої
економічно
–
розвиненої держави».
25.05.2019 року
Літературний
вечір
«Сучасний
англійський театр!».
28.09.2019 року
Створення
презентацій
«Моя
улюблена країна Європи».
09.11.2019 року
Круглий стіл «Що таке Європейська
політика сусідства».
12.10.2019 року
Круглий
стіл
«Яке
майбутнє
Європи?».
02.12.2019 року
Рольова гра «Засідання Європейської

106.

Заклад загальної
середньої освіти
№ 197
Євроклуб
«Мир і Злагода»
1998 рік

Куцаченко
Галина
Ігорівна,
керівник
осередку,
вчитель
англійської
мови

-

-

обміни учнями;
участь
в
інтелектуальних іграх
КиМУ;
організація і проведення
фестивалів та МООН;
розробка і проведення
тренінгів, воркшопів;
волонтерська діяльність
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Ради».
Березень 2019 року
16-17.03.2019 року
ЛНЗ.
23-24.03.2019 року
«Крок».
Благодійний концерт.
Квітень 2019 року
Привітання ветеранів і вихованців
інтернату № 15.
19-20.04.2019 року
Проведення Всеукраїнської МООН в
нашій школі.
Травень 2019 року
Підготовка та участь в Моделях ООН
протягом ІІ семестру 2019-2020 н.р.:
23-24.05.2019 року
КНТЕУ.
Зустрічі:
зі
співробітником
Представництва ООН в
Україні.
з координатором програми
Європейського
Союзу
в
Україні
“Креативна
Європа”.
Фестиваль «Рідна земле моя»
протягом семестру;
Робота волонтерського загону
протягом семестру:
+Березень-благодійний концерт.

+Квітень-привітання ветеранів і
вихованців інтернату № 15.
Засідання дискусійного клубу 2
рази на місяць протягом
семестру;
Робота
прес-центру.
Висвітлення роботи клубу;
Підготовка та участь в Моделях
ООН протягом І семестру 20192020 н.р..
05.-06.10.2019 року
КПІ.
06.10.2019 року
ЮНІОР СКАНДІ
30.11-02.12.2019 року
СКАНДІ старшокласники.
27.09.2019 року
Спортивний спринт до Дня туризму.
Організація та проведення флешмобів:
08.09. до Міжнародного дня
письменності,
21.09. до Дня Миру,
16.11.
до
Дня
толерантності,
21.11. до Дня гідності та
свободи.
Цикл тренінгів та конкурс
стіннівок
з
нагоди
Дня
Організації Об’єднаних Націй
24.10 та до Дня гідності та
свободи 19.-23.11.
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Організація та проведення
циклу благодійних концертів з
нагоди
Міжнародного дня людей
похилого
віку
і
Дня
ветерана (01.10),
Дня дитини (20.11),
Щедрого вівторка (27.11).
Відвідування дітей в інтернаті
№15 протягом семестру та
виступ і привітання (27.11).
28.11.-06.12.2019 року
Організація виставки та проведення
ярмарки учнівських робіт до Дня
інваліда та Міжнародного Дня
волонтерів.
Круглі столи:
до
Міжнародного
дня
боротьби проти насилля
(02.10.),
до Дня визволення України
від
фашистських
загарбників (28.10)
до Дня пам’яті жертв
голодоморів (23.11/24.11),
до Дня захисту прав людини
(10.12.).
Привітання з Днем Миколая та
Новим Роком:
ветеранів (18.12),
дітей в інтернаті № 15
-
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107.

108.

109.

(19.12).
Ліцей «ЕКО» № Нечипоренко- Проведення
тематичних Проведення тижня іноземних
198
заходів з питань європейського
мов у ліцеї.
Воробйова
вибору України.
Участь команди у районному
Євроклуб «ЕКО» С.О.
конкурсі-фестивалі
«Діалог
Вересень 2010
держав: партнерство в освіті».
року
Подорож учнів 8-А класу до
Польщі в рамках програми
«Вивчення культури та освіти
Польщі».
Кіргетова Л.В. ЗЗСО № 200
Збір інформації про 23.12.2019 року
Європейські країни;
Круглий стіл «Країни ЄС».
«ВЕСЕЛІ
Проведення виховних
ЧОМУЧКИ»
міроприємств з метою
05.09.2014року
інформуванні
учнівської молоді з
питань Євроінтеграції.
ЗЗСО № 215
поширення інформації Презентація
про
діяльність
Удод Н.В.
про ЄС серед школярів; Представництва ЄС в Україні та
Шкільний
євро
поширення знань з спільні проекти в напрямку інтеграції
клуб
історії та
культури України в Європу.
«Планета друзів»
традицій країн ЄС;
Засідання євроклубу:
2011 рік
налагодження роботи в до Дня рідної мови «Розквітай,
мережі євро клубів
мово рідна!»;
України
та
в тематичний урок до Дня
міжнародній мережі;
незалежності
Вірменії
організація співпраці зі
(«Незалежна Вірменія»);
школами
та урок-подорож
«Знайомтесь,
громадськими
Польща!»;
організаціями України, виставка книжкова в бібліотеці:
країн ЄС;
«Україна - це Європа!»;
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сприяння встановлення
контактів між молоддю
ЄС
та
учнівською
молоддю України;
проведення
зборів,
круглих
столів,
конференцій з метою
обговорення актуальних
проблем щодо ЄС;
сприяння
вихованню
учнівської молоді в дусі
загальних європейських
цінностей;
підготовка
та
проведення
пізнавальнорозважальних заходів
для ознайомлення з
культурою країн членів
ЄС;
участь у міжнародних
конкурсах та програмах.
Проведення
заходів
до
знаменних дат і міжнародних
свят.
-

110.

ЗЗСО № 235
«Євроінтеграція»
21.01.2013 року

Лещенко Н.В.

111.

ЗЗСО № 253
Євроклуб
«Єдність»
2017 рік

Михальчук
Н.С.

-

-

Поширення:
інформації
про
ЄС
серед учнів;
виховання учнів у дусі
загальноєвропейських
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виставка малюнків «Україна Європейська держава!»
круглий
стіл:
«Освіта
в
Європі»;
«Світова спадщина ЮНЕСКО»;
вікторина-гра
«Літературна
спадщина Європи»;
урок-презентація
«Різдвяні
зустрічі».

Флеш-моб до Дня Європи;
Вистава «Україна-Європа»;
Презентація
«Євросоюз:
будьмо знайомі».
Підготовка презентацій про
країни Європи;
Проведення вікторини «Чи
знаєш ти Європу?»;
Відео-мандрівка країнами ЄС;

-

цінностей;
організація проведення
пізнавальних
заходів
щодо культур країн ЄС. -

-

112.

Спеціалізована
школа № 254
Клуб
«EUROSTAR»
2005 рік

Гуриненко
Ю.П.
вчитель
англійської
мови

-

-

листування
зі
школярами з різних
країн;
розширення знань про
європейські країни;
виховання
почуття
патріотизму;
заохочення до вивчення
іноземних мов.

-

113.

Спеціалізована

Білоцька А.В.

Пропаганда серед учнів:
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-

Участь у районному конкурсіфестивалі «Діалог держав:
партнерство в освіті»;
Конкурс дитячих малюнків на
тему
«Моя
Україна
в
європейській родині»;
Перегляд
та
обговорення
презентацій:
«Країнами та містами
Європи»,
«Франція – країна моєї
мрії»,
«Заочна подорож до
Угорщини»,
«Греція – країна міфів і
легенд».
Вікторина «Найрозумніший»;
Проект «Be green»;
Дискусія «Де краще вчитися: в
Україні чи за кордоном»;
Круглий стіл «Європа –
знайома та незнайома»;
Віртуальна подорож «Чудеса
України»;
Акція «Лист у майбутнє»;
Участь у театралізованому
конкурсі «English with fun»;
Фестиваль «Діалог держав»;
Конференція
з
призерами
МАН.
Створення проекту «Мої друзі

школа № 304
«Меридіан»
2007 рік

Маслова О.І.

діяльності зарубіжних
дитячих організацій;
вивчення
історії,
культури,
мистецтва
країн,
з
юними
громадянами
яких
налагоджуються
зв’язки.
Організація серед учнів:
листування
із
закордонними
школярами поштою та
електронною поштою;
навчання
роботи
з
комп’ютером в мережі
Інтернет;
вивчення
культури
оформлення
різних
видів листів;
участі у комунікаційних
вікторинах;
участі
школярів
в
різних
інтернаціональних
акціях.
-

-

-

-

-

-

312

за кордоном»;
Презентація
міжнародного
проекту «Друзі по листуванню
та дитячі міжнародні обміни»;
Засідання за секціями:
Миротворча діяльність
секція „Діти – за мир!”,
Еколого-краєзнавча
діяльністьсекція „Ми діти твої,
Україно!”,
Міжнаціональнокультурна діяльність
секція юних дипломатів,
секція
юних
перекладачів,
секція
фотокореспондентів.
Творчий звіт членів клубу
„Країни, що я відвідав”;
Проведення заочних подорожей
по
Великобританії,
США,
Франції, Данії;
Проведення
бесід,
лекцій,
вікторин, усних журналів по
країнознавчому матеріалу;
Робота з комп’ютером;
Організація
листування
в
мережі Інтернет;
Збір матеріалів українською,
французькою,
англійською
мовами;

114.

ПЗНЗ «Гімназія Зінченко Олег Проведення
заходів
«Апогей»
календарем ЮНЕСКО.
Ігоревич
«Співдружність»
2004 рік

Оформлення альбому клубу.
за 21 вересня 2019 року
Заходи до відзначення міжнародного
Дня миру.
26.09.2019 року
День Європейських мов.
Віртуальна подорож до країн Європи:
Великобританії, Німеччини, Франції
Жовтень 2019 року
Заходи
до
міжнародного
Дня
Організації
Об’єднаних
Націй
(24.10.2019 року – День ООН).
Грудень 2019 року
Учнівський дебатний турнір.
«Дотримання норм міжнародного
гуманітарного права (ст.38)» - до
річниці Конвенції про права дитини
Міжнародний день прав людини
(10.12.2019 року).
Проведення заходів до Міжнародного
дня прав людини
(Університет юних правознавців).

Солом’янський район
115.

СШ № 7
Безпалько
Євгенія
Шкільний
Вікторівна
осередок
побратимства
«Обрій»
Лютий 2017 року

пізнавально-просвітницький.

1.

2.
3.
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Цикл уроків «Європейські
держави» (в рамках декади
творчості молодих вчителів).
Ігровий
майданчик
«Ігри
народів Європи».
Круглий
стіл
«Європу
майбутнього
будуємо

4.

5.

6.

7.
116.

СШ № 64
Дашкевич
«Всесвіт дружби» Євгенія
Олексіївна
1975 рік

-

прес-центр;
кореспондентський
клуб;
творчість народів світу;
театр.

1.
2.

3.

4.
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сьогодні».
Інформаційні
години
«Європейська спадщина –
безцінне надбання людства».
Конкурси
презентацій «Мандруємо
Європою»;
стінних газет та плакатів
«Знайомтесь: Європейські
країни»;
дитячих
малюнків
«Малюємо Європу».
Анкетування «Які визначні
місця України ти запропонував
би відвідати гостю України».
Проведення
Днів
Європейського кіно.
Міжнародний проект «Подорож
навколо світу».
Перегляд
та
обговорення
іспанських,
аргентинських,
мексиканських та кубинських
фільмів.
Участь у VІІ конкурсі-фестивалі
шкільного театру іспанською
мовою в Україні за підтримки
Посольства Іспанії. Вистава
Франсіска Хав’єра Бернада
Моралеса «Повідомлення».
Безперервне читання «Дон Кіхота з
Ла Манчі» Мігеля Сервантеса

117.

Ліцей № 144

Швець Яна

-

розвиток
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іспанською, українською та
англійською мовами.
5.
Дискусія
«Глобалізація
суспільства».
6. Виставка дитячих малюнків
«Країна, яку я мрію відвідати».
7. Виставка книжок улюблених
зарубіжних
авторів.
Презентація улюбленої книги
іноземною мовою.
8. Круглий стіл з музикантом Хосе
Фернандесом
(Перу)
«Національна музика».
9. Перегляд вистави М.Сервантеса
«Театр Чудес» у Київській
академічній
майстерні
театрального
мистецтва
«Сузір’я»
за
підтримки
Посольства Іспанії в Україні.
10. Мовний табір «Веселка».
11. Зустріч з методистом науковометодичного центру “Pearson”
Крісом Кірбі.
12. День іспанської нації «Подорож
Христофора Колумба». Зустріч
з радником з питань культури
Посольства Іспанії Патрісією
Серрано Санчес.
13. Різдвяний музичний калейдоскоп
«Свято наближається».
міжнародної Листопад 2019 року

Центр
учнівського
парламенту
«Сузір’я»
1998 рік

118.

СШ № 149
«Європа-наш
спільний дім»
2006 рік

діяльності;
Тиждень Польщі в ліцеї №144.
участь в міжнародних Протягом 2019 року
проектах.
Відеоролики з привітаннями до
польських партнерів;
Проведення скап - конференцій
з польськими учнями;
Листування з литовськими
школами;
Марафон скайп-конференцій
«Вітаємо литовських друзів».
Проведення
заходів
до
Цихович Алла пізнавально-просвітницький
святкування Пасхи в Німеччині
Павлівна
та Україні;
Проведення Тижня німецької
мови;
Святкування
Національного
дня Німеччини:
тематичні уроки;
виставки постерів «Міста
Німеччини»;
перегляд
інтерактивного
матеріалу про Німеччину;
Проведення
заходів
до
святкування
Різдва
у
Німеччині:
«Різдвяний урок»;
відтворення
звичаїв
святкування;
виготовлення
вітальних
листівок та подарунків;
перегляд
інтерактивного
Сергіївна
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119.

120.

Гімназія
«Міленіум»
№ 318 м. Києва
ШРМ
2016 рік
Ліцей «Престиж»
Englishclub,
Польський клуб
2012 – 2016 рр.

Левак
Анастасія
Вікторівна

-

Мірошник
Валентина
Євгенівна

-

Лізунова
Олена
Костянтинівна

матеріалу.
просвітницький;
заходи у рамках акції «16 Днів
культурно-освітній
проти гендерного насильства»;
проведення
заходів,
приурочених до знаменних дат
та міжнародних свят.
Інтенсивне
вивчення 15.09.2019 року
англійської та польської Міжнародний день «Крапки»: ліцейні
мов;
заходи (6-9 класи).
культурно-освітній
31.10.2019 року
Хеллоуін: тематичні уроки, розваги
(5, 6, 7,8 класи).
11.11.2019 року
День Незалежності Польщі: ліцейний
позакласний захід.
21.11.2019 року
Всесвітній день Подяки (5-9
класи);
Уроки інтегрованого навчання
– англійська мова і інші
предмети (фізика, біологія,
історія, географія).
В Ліцеї працює “KidsSmart Club” на
заняттях якого розв’язуються логічні
завдання українською та англійською.

Шевченківський район
121.

ЗЗСО № 155
“Юний
миротворець”
2010 рік

Юр’єва Дарія Благодійні проекти.
Олександрівн
а
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-

Проект
“Вам
потрібна
вакцинація”;
Благодійний ярмарок;
Акція до Всесвітнього дня

122.

ЗЗСО № 82
Учнівське
об’єднання
“Європейський
клуб”
2013 рік

Таровик
Тетяна
Володимирівн
а

1.

2.

3.

123.

124.

ЗЗСО № 169
“Поліглот”
2002 рік
ЗЗСО № 49
Гурток
“ЮНЕСКО”
2001 рік

Анпілогова
Анастасія
Сергіївна
Нероденко
Ярослава
Володимирівн
а

-

-

Участь в міжнародному проекті
“Асоційовані
школи
Юнеско
в
Україні”;
Забезпечення глибоких
знань у галузі прав людини,
демократії
міжкультурних зв’язків
та захисту довкілля;
Співпраця
з
навчальними закладами,
учасниками
міжнародного проекту ”Асоційовані
школи
ЮНЕСКО в Україні”.

Вивчення
культури,
традицій європейських
країн;
благодійні заходи.
Формування
пізнавального інтересу
та
толерантного
ставлення до рідного
краю;
Участь у міжнародному
проєкті
“Асоційовані
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-

миру.
Участь у міській конференції
АС ЮНЕСКО, на базі школи
№ 165 “Видатні місця та
культурна спадщина Юнеско
в Китаї” 28.11.2019 року;
Участь у Всеукраїнському
молодіжному
форумі
“GREENMINDGENERATIO
N” 05.12.2019 року на базі
коледжу Економіки, права та
інформаційних
технологій
університету КРОК;
Міська
конфереція
АС
ЮНЕСКО 20.11.2019 року
на базі ЗЗСО № 82
“Присвячена
60-річчю
Декларації прав дитини і 30річчю Конвенції про права
дитини”.
Міжнародний день миру;
Speaking Club;
Проект “Пізнаємо світ”.
Відвідали виставку «Сильні
духом. Мами», присвячену
матерям зі всієї України, які
після загибелі синів на
Донбасі знайшли сили жити
далі та стали підтримкою й

-

-

125.

Гімназія № 48
Євроклуб
“Сузір'я”
1999 рік

Нагорнюк
Ірина
Григорівна

-

-

-

школи ЮНЕСКО в
Україні”;
Вивчення
історії,
культури, традицій та
сьогодення
країн
європейських країн;
Співпраця
з
навчальними закладами,
учасниками
міжнародного проекту
”Асоційовані
школи
ЮНЕСКО в Україні”.
організація
безпосереднього
спілкування
між
молоддю України та
країн,
мови
яких
вивчаються в гімназії;
розвиток
соціокультурних
компетенцій
гімназистів;
підготовка
гідівекскурсоводів.
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-

-

прикладом для інших;
Учні-члени гуртка ЮНЕСКО
взяли участь у міській
учнівській
конференції
асоційованих
шкіл
ЮНЕСКО, присвяченій:
60-річчю
прийняття
Декларації прав дитини
та
30-річчю
підписання
Конвенції про права дитини.
випуск гімназійної газети
“Сузір'я мов”;
підготовка до участі в
програмі обміну майбутніх
лідерів FLEX;
участь гімназійної команди в
регіональній
конференції
старшокласників
“Модель
ООН”.

Додаток 4

План заходів Асоційованих шкіл ЮНЕСКО
на 2020 рік
№ з/п

Заклад
освіти

Дата

Захід

Рівень
Місце
(всеукраїнський, проведенн
загальноміський)
я

Голосіївський район
1.

Спеціалізована
школа
І-ІІІ
ступенів
з
поглибленим
вивченням
англійської
мови № 85 міста
Києва

Травень

2.

Спеціалізована
школа
І-ІІІ
ступенів
з
поглибленим
вивченням
англійської

Вересень

До дня Європи –
рольова гра «G – 20».

Загальноміський

До Міжнародного дня миру –
Загальноміський
VIІІ конгрес юних посланців миру
«Усім світом – за мир!».
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Спеціалізован
а школа І-ІІІ
ступенів
з
поглибленим
вивченням
англійської
мови № 85
міста Києва,
проспект
Голосіївський,
36
Національний
музей історії
України
у
Другій
світовій війні

3.

4.

мови № 85 міста
Києва
Спеціалізована
школа
І-ІІІ
ступенів
з
поглибленим
вивченням
англійської
мови № 85 міста
Києва

Спеціалізована
школа
І-ІІІ
ступенів
з
поглибленим
вивченням
англійської
мови № 165
міста Києва

Листопад

До Міжнародного дня толерантності Загальноміський
–
міський інтеграційний фестиваль
«Сонячні барви».

26
листопада

Воркшоп
«Європейська майстерня».

Загальноміський

Спеціалізован
а школа І-ІІІ
ступенів
з
поглибленим
вивченням
англійської
мови № 85
міста Києва,
проспект
Голосіївський,
36
Спеціалізован
а школа
І-ІІІ ступенів з
поглибленим
вивченням
англійської
мови № 165
міста Києва,
вул.
Жилянська, 75

Дарницький район
5.

Слов’янська
гімназія

6.

Слов’янська
гімназія

Квітеньтравень
Листопадгрудень

Участь у проекті
«Чілдрен Кінофест».

Міський

Пісенно-танцювальні
конкурси- Локальний
фестивалі:
«ЄвроKids- 2020»,
«ЄвроFest-2020».
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Слов’янська
гімназія
Слов’янська
гімназія

7.

Слов’янська
гімназія

Травень

8.

Слов’янська
гімназія

Червень

9.

Слов’янська
гімназія
Гімназія № 315

Червень

10.

Вересень
жовтень

Участь у міжнародному конкурсі
дитячої журналістики «Прес-весна
на Дніпрових схилах».
Реалізація проекту
«Діти і молодь без кордонів.
Польща».
Організація літнього мовного табору
«Always Learning».
Майстер-клас
“Ми граємо в Петанк” 9 кл..

11.

Гімназія № 315

Жовтень листопад

“Media Literacy”
Семінар 10-11 кл..

12.

Гімназія № 315

Листопад

Брейн-ринг
“Україна – Франція” 10кл..

13.

Гімназія № 315

грудень

14.

Гімназія № 323

Березень квітень

Учнівська
Інтернет-конференція
англійською мовою для учнів 9
класів.

15.

Гімназія № 323

Жовтень листопад

Учнівська Інтернет-конференція для
учнів 8 класів.

16.

Гімназія № 323

Протягом

Участь в проекті «Юний посол

Майстер-клас
“Німеччина, Зимова казка” 6кл..
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Загальноміський

КПДЮ

Локальний

Київ-Пулави

Слов’янська
гімназія
Районний для шкіл Гімназія №315

Локальний

- учасників ПАШ
ЮНЕСКО.
Районний для шкіл
- учасників ПАШ
ЮНЕСКО.
Районний для шкіл
- учасників ПАШ
ЮНЕСКО.
Районний для шкіл
- учасників ПАШ
ЮНЕСКО.
Районний рівень із
використанням
мережі Інтернет.
Всеукраїнський
рівень
із
використанням
мережі Інтернет.
Загальноміський

Гімназія №315

Гімназія №315

Гімназія №315

Гімназія
323

№

Гімназія
323

№

Місце

навчального миру» асоційованих шкіл ЮНЕСКО.
року
17.

Гімназія № 323

Згідно
плану
заходів

18.

Гімназія № 323

19.

Гімназія
«Діалог»
Гімназія
«Діалог»
Гімназія
«Діалог»
Гімназія
«Діалог»

Квітень травень
19 березня

20.
21.
22.

23.

Гімназія
«Діалог»

Участь в сесії імітаційної рольової Загальноміський
гри «Модель ЮНЕСКО».

Активна участь у Всеукраїнській
акції "За чисте довкілля".
Літературна
вітальня
до
Всесвітнього дня поезії.
06-07 квітня Веселі старти до Міжнародного дня
спорту на благо миру і розвитку.
20 вересня Зустріч делегатів від шкіл учасників
проекту Школи миру.
09 жовтня Акція
«Лист в майбутнє»
до Всесвітнього дня Пошти.
Науково-практична конференція до
14
листопада Всесвітнього дня Науки.

Загальноміський
Загальноміський
Районний
Загальноміський
Районний
Загальноміський

проведення
визначається
згідно плану
заходів
Місце
проведення
визначається
згідно плану
заходів
Гімназія
№
323
Гімназія
«Діалог»
Гімназія
«Діалог»
Гімназія
«Діалог»
Гімназія
«Діалог»
Гімназія
«Діалог»

Деснянський район
24.

Навчальновиховний
комплекс
«Спеціалізована
школа І ступеня
– Гімназія № 39
імені гетьмана

Листопад

Сhildren Fest «My world and me».
Загальномiський
Дитячий фестиваль
«Мiй свiт i я»
присвячений до Всесвiтнього дня
дитини (20.11.2020 року).
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Актова
зала
НВК № 3

25.

26.

27.

28.

29.

України Богдана
Хмельницького»
Гімназія
“Троєщина” ІІІІІ ступеня
Гімназія “Києво
– Могилянський
колегіум” ІІ-ІІІ
ступенів
Гімназія “Києво
– Могилянський
колегіум” ІІ-ІІІ
ступенів
Гімназія “Києво
– Могилянський
колегіум” ІІ-ІІІ
ступенів
Школа
І-ІІІ
ступенів
№
119
Деснянського
району
міста
Києва

Листопад

Конференція
«Ми за екологічно чисте майбутнє».

21 лютого

Конференція
Загальношкільний
«Рідна мова – це невід’ємна частка
Батьківщини».

Загальноміський

Гімназія
«Троєщина»
Актова зала
Актова зала
ГКМК

Конференція
«Здоров’я – це найбільша цінність».

Загальношкільний

Актова зала
ГКМК

16
листопада

Конференція
«День толерантності».

Загальношкільний

Актова зала
ГКМК

Листопад

Правовий діалог
Загальноміський
«Я – людина. Я маю право на
приватність».

7 квітня

Актова
зала
Школа
І-ІІІ
ступенів
№
119
Деснянського
району міста
Києва

Дніпровський район
30.
31.

НВК № 141
«ОРТ»
НВК № 167 м.
Києва
(кандидат)

7 лютого
21 вересня

Всеукраїнський
конкурс
з Всеукраїнський
робототехніки «Robotraffic-2020».
Peace one day (Великобританія).
Всеукраїнський
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НВК № 141
«ОРТ»
НВК
№167
м.Києва

32.

33.

НВК № 167 м.
Києва
(кандидат)
Навчальновиховний
комплекс № 176
імені Мігеля де
Сервантеса
м. Києва

Червень
27 січня

20 лютого

20 лютого31 березня
12 квітня

22 – 26
квітня

22 травня

Міжнародний молодіжний табір
ЮНЕСКО в Греції (Club for
UNESCO від PIRAEUS and Islands).
Організація і проведення заходів до
167-річчя народження кубинського
поета, письменника, філософа Хосе
Марті за участю Посла Республіки
Куба Натачі Діас Агілера.
Участь
у
IX
Міжнародному
фестивалі рідних мов ім. Д.
Кієкбаєва в режимі он-лайн до
Міжнародного дня рідної мови.
Участь у національному етапі ХI
міжнародного
конкурсу
фотомонтажу
за
сприяння
Посольства Іспанії в Україні.
Участь у IX Всеукраїнському
фестивалі
театральних
вистав
іспанською мовою за сприяння
Посольства Королівства Іспанії в
Україні.
Організація і проведення тижня,
присвяченого життю та творчості
Мігеля де Сервантеса Сааведри до
Міжнародного Дня книги.

Всеукраїнський

Пелопоннес

Міжнародний

Посольство
Республіки
Куба в Україні

Міжнародний

НВК № 176
імені Мігеля
де Сервантеса
м. Києва
Посольство
Королівства
Іспанії
в
Україні
Посольство
Королівства
Іспанії
в
Україні

Всеукраїнський

Всеукраїнський

Всеукраїнський

Організація і проведення «Бала Загальноміський
квітів» до Всесвітнього дня охорони
довкілля за участю шкіл ПАШ
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Навчальновиховний
комплекс №
176
імені Мігеля
де Сервантеса
м. Києва
Навчальновиховний
комплекс №

ЮНЕСКО.

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

34.

НВК
№
«ЕКОНАД»

30

Листопад

Участь у національному етапі Всеукраїнський
міжнародного конкурсу дитячого
малюнку
«Моя Мексика»
за сприяння посольства Мексики в
Україні.
Участь у заходах до Європейського Загальноміський
дня мов.
Організація і проведення фестивалю Загальноміський
шкіл ПАШ ЮНЕСКО до Дня
української писемності та мови.

Організація і проведення свята Міжнародний
«Різдвяні зустрічі» у посольствах
Іспанії, Аргентини, Мексики і Куби.
Міська учнівська конференція ПАШ Загальноміський
ЮНЕСКО
«Культура та освіта: європейські
цінності» у рамках проведення року
Європи в Україні».
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176
імені
Мігеля
де
Сервантеса
м. Києва
Посольство
Мексики
в
Україні

Посольство
Королівства
Іспанії
в
Україні
Навчальновиховний
комплекс №
176
імені Мігеля
де Сервантеса
м. Києва
Посольства
Іспанії,
Аргентини,
Мексики
і
Куби
НВК № 30
«ЕКОНАД»

35.

Гімназія № 191
ім. П.Г. Тичини
з поглибленим
вивченням
іноземних мов
м. Києва

20 травня

Країнознавчий
просвітницький Загальноміський
фестиваль
«Віртуальна подорож Європою» до
дня Європи в Україні.

04 – 05
грудня

V науково-практична конференція Загальноміський
«Модель Ради Європи».

36.

НВК «Щастя»

Січень –
грудень

37.

НВК
«Монтесорі»

18 травня

Семінари-практикуми для
вчителів івриту;
віртуальні уроки;
Віртуальні вікторини, уроки,
семінари з вивчення історії
традицій еврейства.
З нагоди оголошення президентом
України 2020 рік – Роком Європи в
Україні:
Дні Європи в Україні.
Український сніданок.
-

Міжнародний
ТАЛЬ-АМ
Хефциба

Загальноміський

Гімназія
№
191 ім. П.Г.
Тичини
з
поглибленим
вивченням
іноземних мов
м. Києва
Гімназія
№
191 ім. П.Г.
Тичини
з
поглибленим
вивченням
іноземних мов
м. Києва
НВК «Щастя»

НВК
Монтессорі,
вул.Ентузіасті
в1/5

Оболонський район
38.

Школа І-ІІІ
ступенів № 8

Березень

Поетичний фестиваль "На крилах Загальноміський
надії".
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Школа
І-ІІІ
ступенів № 8,
вул.
Вишгородська

39.

Спеціалізована
школа № 16

Квітень

Конференція "Книги у ХХІ столітті. Загальноміський
Традиції та сучасність".

40.

НВК "Оболонь"

Лютий

Онлайн відео-конференція
"День рідної мови".

Районний

41.

Міжнародна
французька
школа

21 лютого

Районний

42.

Міжнародна
французька
школа

16-21
березня

Міжнародна
французька
школа

22 квітня

Міжнародний день рідної мови,
відзначається з метою ознайомлення
учнів з мовним та культурним
різноманіттям.
Тиждень Франкофонії.
Мета проведення:
поширення
знань
про
культуру,
історію,
літературу Франції;
популяризація французької
мови як інструмента для
роботи,
навчання
та
спілкування.
День Землі.
спонукати
учнів
бути
уважнішими до тендітного і
вразливого довкілля планети
Земля;
долучитися до глобального
руху збереження миру і життя
на Землі;

43.
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,6
Спеціалізован
а школа
№ 16, вул.
Вишгородська
42/1
НВК
"Оболонь",
вул. Прирічна
27-Б
Міжнародна
французька
школа

Районний
та Міжнародна
міжнародний рівні французька
школа

Загальношкільний

Міжнародна
французька
школа

збереження
людини
і
культури.
Міжнародний день довкілля.
Міжнародний
Мета заходу:
(онлайн)
заохотити учнів до вивчення
проблем довкілля;
спонукати їх до активних дій,
спрямованих на покращення
екологічної
ситуації
у
повсякденному житті.
-

44.

Міжнародна
французька
школа

5 червня

Міжнародна
французька
школа

Печерський район
45.

Ліцей
міжнародних
відносин № 51

Вересень

46.

Ліцей
міжнародних
відносин № 51

Травень

47.

Ліцей
міжнародних
відносин № 51
Печерська
гімназія № 75
Спеціалізована
школа № 80
Спеціалізована
школа № 80

Лютий

48.
49.
50.

Травень
Лютий
Листопад

Символична
Хода
Миру
до Регіональний
памятного
знаку
жертвам
терорестичних
актів
в
США
«Розбите серце».
Участь
у
Міжнародному Міжнародний
театральному
конкурсі-фестивалі
під патронатом Національної комісії
Польщі у справах ЮНЕСКО.
Фестиваль мов.
Регіональний
Захід
«День
культурного Шкільний
різноманіття».
Квест для учнів «Що я знаю з історії Шкільний
України».
Міжнародний
день Шкільний
голодомору;
Захід для учнів 8-11 класів
«Голодомор…
Трагічні
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Ліцей
міжнародних
відносин № 51
М. Легіоново
Польща
Ліцей
міжнародних
відносин № 51
Печерська
гімназія № 75
Спеціалізован
а школа № 80
Спеціалізован
а школа № 80

51.

Гімназія № 109

Березеньквітень-

52.

Гімназія № 109

Квітеньтравень

53.

Гімназія № 109

Вересеньжовтень

54.

КиєвоПечерський
ліцей «Лідер» №
171
Український
гуманітарний
ліцей

55.

56.

Український
гуманітарний
ліцей

Грудень

21 квітеня

16
листопада

сторінки історії людства».
Арт-проект
«Майбутнє
планети-наше
майбутнє».
Шкільний фестиваль з вивчення
культури
країн,
мови
яких
вивчаються «Європейська весна».
Он-лайн проєкт
«Вивчення взаємозвязків культурної
спадщини України і Польщі».

Шкільний

Гімназія
109

№

Шкільний

Гімназія
109

№

Гімназія
Міжнародний
(разом з партнерами 109
з Польщі)
КиєвоШкільний

№

Проект
«Вивчення світових проблем і роль
системи
ООН
в
їхньому
врегулюванні.
Науково-практична конференція:
Міський
«Освіта в інтересах людей, планети,
розквіту та миру»
до Всесвітнього дня творчості та
інноваційної діяльності.
Форсайт-сесія
Міський
«Культурна спадщина ЮНЕСКО»
до Дня створення ЮНЕСКО.

Печерський
ліцей «Лідер»
№ 171
Український
гуманітарний
ліцей
Український
гуманітарний
ліцей

Подільський район
57.

ЗНЗ
ІІ-ІІІ
ступенів
«Фінансовий
ліцей»
Подільського
району м.Києва

Квітень

Семінар – тренінг «Їжа під захистом Загальноміський
ЮНЕСКО».
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Фінансовий
ліцей

58.

Ліцей №
«Поділ»

59.

СШ
№
118
«ВСЕСВІТ»

100

Конференція
міського
рівня Загальноміський
«Сучасні
методи
індикації
оточуючого
середовища
та
геоінформаційні технології».
Сесія Європейського Молодіжного Загальноміський
Парламенту.
Тема:
«Цілі сталого розвитку: виклики та
можливості для країн Східного
Партнерства».

Жовтень

15-16
лютого

Ліцей № 100
«Поділ»
СШ № 118
ВСЕСВІТ
(Вул.
Тульчинська,
5)

Святошинський район
60.

61.

Київська
гімназія східних
мов №1

-

62.

Гімназія № 48

63.

ЗЗСО № 82

Жовтень

-

Міжнародна
науково-практична Міжнародний
конференція «Українська мова – світ
ХХІ століття в діалозі мов, культур:
ціннісні виміри особистості».

Солом’янський район
Шевченківський район

-

Протягом Міжнародний проєкт “Європа у Міжнародний
навчального листівках” на базі платформи
eTwinning Plus.
року
01 жовтня
24 жовтня
05 грудня

1.
2.

Участь у проекті “Сучасні Загальноміський
крос-культурні студії”;
Участь в англомовному
проекту
“Вирішення
конфліктів
мирним
шляхом”;
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Київська
гімназія
східних мов №
1

Онлайн
платформа
Twinspace на
eTwinning Plus
Коледж
економіки,
права
та
інформаційних
технологій
Університету

3.

64.

Технічний ліцей

28
листопада
Протягом
року

65.

Гімназія
“Нивки”

172

Грудень

1.

2.

Участь у всеукраїнському
молодіжному
форумі
“GREENMINDGENERATIO
N”.
Участь
у
проєкті: Загальноміський
“Фінансова грамотність”.

Участь
у
проєкті: Загальноміський
“Вирішення харчових та
екологічних
проблем
людства”.

Міжнародний проект
“Amnesty Міжнародний
International Ukraine”, присвячений
Дню прав людини.
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КРОК

Університет
банківської
справи
Національного
банку України
Національний
університет
харчових
технологій.
Онлайн
платформа
www.marathon.
amnesty.org.ua

