
І. Організаційний блок
09:30-09:50 Зустріч  та  реєстрація
учасників  тренінгу  «Підвищення
ефективності громадянського виховання в
умовах Нової української школи»

09:50-10:00 Ознайомлення  з  планом
роботи заходу

Марія Починок,
 в.о. директора Центру
освітніх інновацій 

ІІ. Інформаційний блок
10:00-10:15 Візитівка  Центру  освітніх
інновацій  «Історія  створення  закладу,
досягнення колективу, методичні інновації»

Марія Починок,
 в.о. директора Центру
освітніх інновацій 

10:15-10:25  Патріотичне  виховання
засобами  музичного  мистецтва.  Пісні
«Три поради», «Гей, соколе» у виконанні
етномузиканта Богдана Доща

ІІІ. Науково-теоретичний блок
10:25-10:40 «Громадянська  освіта  у
контексті впровадження Нової української
школи»

Маріанна Смаль, 
заступник  директора  Департаменту
освіти  та  науки  Івано-Франківської
міської ради

10:40-10:50 «Національно-патріотичне
виховання  українського  школяра  як
цілісний процес становлення та розвитку
особистості»

Анна Ільків, 
доктор  філологічних  наук,  доцент
кафедри мовознавства ІФНМУ

ІV. Практичний  блок
10:50-11:00 Ознайомлення  учасників  із
правилами участі у тренінгу

Ірина Рудник, 
          методист Центру освітніх інновацій

11:00-12:30 Інтерактивні вправи:
«Чеснота патріота»;
«Розв’яжіть вузлики»;
«Лист байдужій людині»;
«Емблема громадянина-патріота»
 «Чим ми схожі?»

Ірина Рудник, 
          методист Центру освітніх інновацій

12:30-12:35 Музична  композиція  «Моя
молитва»

Юліана Костан,
 студентка III курсу Навчально-наукового юридичного

інституту Прикарпатського національного
університету ім. В. Стефаника

12:35-12:45 Підведення підсумків
Маріанна Смаль, 

заступник  директора  Департаменту
освіти  та  науки  Івано-Франківської
міської ради

 Марія Починок, 
в.о. директора Центру освітніх інновацій

ПРАВИЛА УЧАСТІ У ТРЕНІНГУ

1. Працювати в комфортних 

умовах.

2. Отримувати інформацію в 

зручний для кожного спосіб.

3. Правило «піднятої руки».

4. Говорити лише від свого 

імені.

5. Відверто висловлювати свої 

думки.

6. Мислити позитивно.

7. Дозволити  собі  спонтанні

вислови,  що  народжуються

миттєво як реакція на певну

дію  чи  висловлювання

учасників. 

8. Додавати,  розвивати  думку

колег,  але  не  заперечувати

її.

9. Цінувати час.

10. Правило «вільної ноги».

11. Правило конфіденційно

сті (інформація 



використовується лише в 

інтересах учасників).



 Співпраця  змінює  нас.  Майдан
молився  різними  мовами:  кожен
віддавав  свій  дар,  щоб  примножити
чесноти нації!

М. Маринович

Обстоюйте  тільки  ту  справу,  яку
вважаєте справедливою; тоді матимете
достатньо  сили,  щоб  вистояти  та
перемогти!
                                                           

                                                                              М. Маринович

Адреса закладу:
комунальний заклад 
позашкільної освіти

«Центр освітніх інновацій 
Івано-Франківської міської ради»

вул. Незалежності, 36
м. Івано-Франківськ, 76018
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Детальна інформація:

050 586 05 90

097 351 27 33

E-mail: cei.if.ua@gmail.com

 Центр освітніх інновацій
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