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•

«Спільна історія. Діалог культур»

•

Молодіжний форум демократії та
прав людини в дії

•

Організаційно-структурні заходи
Асоціації «Нова Доба»

•

Надходження та фінансові витрати
Асоціації Нова Доба у 2013 році

«СПІЛЬНА ІСТОРІЯ. ДІАЛОГ
КУЛЬТУР»

Сприяння розвитку нових підходів
до історичної освіти у навчальних
закладах України.
Транснаціональний проект «Спільна
історія. Діалог культур» спрямований
на створення стійкої історіі, спадщини
і громадянськості в освітніх мережах
Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови
та України, та на зміцнення професійного
потенціалу їх окремих членів. Діяльність
проекту зосереджена на підвищенні
усвідомлення інноваційних та перевірених
підходів в культурній освіті, які підсилюють
демократичний та міжкультурний діалог.
Партнери проекту:
Європейська асоціація
історії «EUROCLIO».

викладачів

«СПІЛЬНА ІСТОРІЯ. ДІАЛОГ
КУЛЬТУР»
• Конференція вчителів історії, науковців,
на тему: «Соціокультурні виклики в
історичній освіті».
Презентація навчальних матеріалів
«Спільна історія. Діалог культур»
6 грудня 2013 року
Київський міський будинок вчителя

• Зустріч менеджерів проекту та

«СПІЛЬНА ІСТОРІЯ. ДІАЛОГ
КУЛЬТУР»
ДОПОВІДІ:
• проф. Наталя Яковенко
Києво-Могилянська академія
«Проблеми викладання історії української
культури: дефініції, фактаж, інтерпретації»
• проф. Георгій Касьянов
Інститут історії України НАН України
«Сучасна історична освіта в Україні та
виклики постмодерного світу»
• проф. Владислав Гриневич
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень
імені І.Ф.Кураса НАН України
«Партократія та інтелігенція як будівничі
радянського патріотизму»
• проф. Євгенія Більченко
Національний педагогічний університет
ім. М. Драгоманова
«Діалог культур як модель освіти»
ДИСКУСІЇ:
• Наскільки ефективно чи проблемно
впливають нові державні програми на стан
викладання історії?
• Які, на Вашу думку, головні надбання
та недоліки сучасних підручників з історії?
• Яким чином можна позбутися
репродуктивного підходу до викладання історії
у сучасних умовах?
• Чи вихід за межі «національної
парадигми» в історичній освіті є завчасним,
поки не скристалізується нова національна
ідентичність?
• Як висвітлювати у ході викладання
історії проблеми героїв та жертв у ситуаціях,
коли різниця між одними й другими не завжди
чітка?

«СПІЛЬНА ІСТОРІЯ. ДІАЛОГ
КУЛЬТУР»

• Створення онлайн версії навчальних
матеріалів «Спільна історія. Діалог
культур»
Впродовж року

«СПІЛЬНА ІСТОРІЯ. ДІАЛОГ
КУЛЬТУР»
• Зустріч менеджерів проекту та
національних координаторів Грузії та
України
Зустріч зі стейкхолдерами в Тбілісі.
Обговорення підготовки 2-го
міжнародного семінару в Тбілісі в квітні
2013 р.
17 -19 січня 2013, Тбілісі, Грузія
• Щорічна конференція Єврокліо
Зустріч менеджерів проекту та
національних координаторів.
Планування міжнародного семінару в
Тбілісі
6-14 квітня 2013 Ерфурт, Німеччина
• 2-й міжнародний семінар проекту
«Спільна історія. Діалог культур»
Презентація авторами розробок
навчальних матеріалів в рамках
проекту. Аналіз і поради міжнародних
експертів.
18-23.04.2013 Тбілісі, Грузія
• 3-й міжнародний семінар проекту
«Спільна історія. Діалог культур»
Презентації розробок навчальнометодичних матеріалів. Зустрічі з
редакторами, координаторами,
менеджерами проекту, консультації,
допомога авторам.
20-27.08. 2013 Стамбул, Туреччина

«СПІЛЬНА ІСТОРІЯ. ДІАЛОГ
КУЛЬТУР»
• Зустріч з національними
координаторами Грузії та менеджерами
проекту.
Створення редакційної групи проекту
та вироблення принципів побудови
посібника. Участь у національному
семінарі по розробці та пілотуванню
навчальних матеріалів майбутнього
посібника.
2-6.10.2013 Тбілісі, Грузія
• Консультативна зустріч з
вірменськими учасниками проекту
Індивідуальна робота менторів
з авторами вірменських модулів.
Методичний семінар з метою відбору
додаткових тем і авторів
7-9.03.2014 Єреван, Вірменія

МОЛОДІЖНИЙ ФОРУМ
ДЕМОКРАТІЇ ТА ПРАВ ЛЮДИНИ
В ДІЇ

Молодіжний форум за демократію
та права людини в школі відбувся
у Ласпі (АРК, Україна)
24-26 вересня 2013
28 учасників – камнади із
навчальних закладів України.

Партнери проекту:
Рада Європи
Європейський Центр Вергеланда EWC
Інститут інноваційних технологій і змісту
освіти
Міністерство освіти та науки України

«ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНІ
ПРОЕКТИ АСОЦІАЦІЇ НОВА
ДОБА»

• Річні збори асоціації «Нова
Доба»
06.12.2013, Київський міський будинок
вчителя

• Засідання правління асоціації
«Нова Доба»
Хід реалізації та визначення
напрямків діяльності асоціації
Впродовж року

• Робота із обласними
представництвами асоціації «Нова
Доба»
Впродовж року

• Підготовка нового дизайну та
редакції веб-сторінки Асоціації
«Нова Доба»
www.novadoba.org.ua
Впродовж року

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
ЗА 2013 РІК
ДОХОДИ 2013

Сума, тис. грн

Залишок з 2012
Рада Європи
Пасивні доходи
ВСЬОГО:

170,6
206,6
0,35
377,55

ВИТРАТИ 2013
Експерти, Автори
матеріалів, Тренери та
Доповідачі семінарів і
конференцій
Відрахування до
бюджету
Послуги зв’язку
(телефон, інтернет)
Відрядження
Канцтовари та
устаткування
Видавництво та
поліграфія
Підтримка сайту
Витрати на організацію
заходів (конференцій,
семінарів)
Послуги банку
Адміністративні витрати
Відрахування до
бюджету
ВСЬОГО:
Залишок:

Сума, тис. грн
30,6

12,3
4,2
35,5
16,6
56,9
0,8
172,5
1,4
23,6
10,8
365,2
12,4

