
                                                                                                                                          

        

Проект «Асоційовані школи ЮНЕСКО» 

(ПАШ ЮНЕСКО)  

 

Форма щорічного звіту для мережі 

асоційованих шкіл ЮНЕСКО 

  

Ця форма має бути заповнена, призначеною школою особою 
відповідальною за виконання Проекту. Мають бути додані 

результати, які досягла школа, а також найкращі фотографії, що 

ілюструють активність упродовж року. Ця форма має бути 

повернута до закінчення навчального року  національному 
координатору  ПАШ або в Національну комісію ЮНЕСКО, але ні в 

якому разі безпосередньо до Штаб-квартири ЮНЕСКО. 

Організація 

Об`єднаних Націй 

з питань освіти,       

 науки  і культури 

Ассоційовані школи 

ЮНЕСКО 

                                                                                                                                    Звіт за навчальний рік: 2014-2015  

                                                                                                                         Країна: Україна 

 

1. Дані про відповідального за реалізацію ПАШ ЮНЕСКО у вашій школі 

  Пані   Прізвище  Байкова  Ім`я  Світлана ڤ

2. Дані про школу/коледж 

Назва    ڤ                  Ліцей міжнародних відносин №51 

 Тип     ڤ Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземної мови (1-9 класи), ліцей (10-11 класи)                    

Повна адреса            

Вулиця: Пилипа Орлика,13 

Поштовий код: 01023   Місто: Київ   Район, область: Київська 

Телефон:.(код) (+380 44) 253-14-48     Факс: (+380 44) 253-14-48      

E-майл (якщо є) :        sbaykova@ukr.net  

ВЕБ-сайт (якщо є)  http://irl51.kiev.ua  

Участь учнів/студентів у діяльності ПАШ ЮНЕСКО: 

Вікова  група: від 10 до 17          Кількість дівчат: 280  / Кількість хлопців: 365 (приблизно) 

 

3. Діяльність  

Яку навчальну тему  ПАШ  ЮНЕСКО ваш заклад  обрав для діяльності в цьому році ? 

 ڤ
Освіта для сталого розвитку.  
Вивчення та збереження всесвітньої культурної та природної спадщини. 

Формування екологічної культури. 

Країни і культури (міжкультурне  взаємозбагачення). 

Відзначення пам’ятних дат ЮНЕСКО. 

Розвиток молодіжної дипломатії на основі тореантності. 

Проведення міжнародних наукових, екологічних, літературних семінарів та конференцій. 

Назва (и) пріоритетного(их) проекту(ів) ПАШ, в яких ваша школа брала участь: 

«Створення та впровадження новітніх програм в освіті, зокрема у сферах лінгвістичної, екологічної та економічної 

освіти» (в рамках 2005 – 2014 – Десятиріччя в умовах сталого розвитку);  

«Філософські основи  духовних цінностей як істина миру. Толерантність як внутрішній ресурс розвитку 

особистості та суспільства». Проект присвячений 70-й річниці ЮНЕСКО та 60-й річниці членства України в 

ЮНЕСКО; 

«Діалог культур» (в рамках 2013 – 2022 – Міжнародне десятиріччя зближення культур). 

4. Результати 

Стислий опис отриманих результатів:  
Однією зі складних і ключових проблем сучасного світу є проблема розвитку та виховання справжньої 

особистості .Розвитку та виховання з метою формування певних якостей і характеристик особистості, що постійно 

розвивається. Завдання виховання - впливаючи на інтелектуальну, емоційно-чуттєву, вольову, поведінкову сфери 

особистості, надати  розвитку конкретну спрямованість. Спрясованість яка приведе особистість до успіху. Людина 

тільки через механізми власної діяльності, власних творчих зусиль і відносин оволодіває суспільним досвідом і 

здатна покращити світ.  

З метою розвитку толерантної та полікультурної особистості Ліцей міжнародних відносин № 51 є активним 

учасником багатьох Всеукраїнських і міжнародних проектів, серед яких найбільш дієвим є ПАШ ЮНЕСКО. Для 

успішної співпраці у ПАШ ЮНЕСКО налагоджені зв’язки з навчальними закладами Франції, Норвегії, Німеччини, 

Кіпру, Болгарії та Польщі. Учні нашого навчального закладу багато років є активними учасниками міжнародних 

обмінів. Обміни між навчальними закладами вдосконалюють соціальні та мовні компетенції, розширюють  

світогляд  молоді. «Живе» спілкування з носієм мови надає можливість вивчати іноземну мову на більш високому 



рівні, відкрити для себе  культурну та природну спадщину різних країн світу. Учні Ліцею  приймають участь в  

міжнародних проектах різноманітних напрямків.  Особливим пріоритетом є освітні, театральні та екологічні 

проекти.  

Робота в  ПАШ ЮНЕСКО  створює дружню та творчу  атмосферу співпраці педагогів, учнів і батьків. В проектах, 

над якими працює Ліцей, поєднано традиції нашого навчального закладу  та інновації сьогоднішнього складного та 

мінливого світу. Працюючи в ПАШ ЮНЕСКО учні розуміють, що успіх в проекті залежить від кожного учасника, 

від його відповідальності та сумлінної праці. Інноваційний розвиток Ліцею міжнародних відносин № 51 

ґрунтується на принципах гуманізму, демократії, партнерства, системності, відкритості та вибору учнем 

індивідуальної освітньої траєкторії.  

На базі навчального закладу, як асоційованої школи ЮНЕСКО, проводяться міжнародні форуми, конференції, 

семінари. 18-го листопада 2014 року в Ліцеї міжнародних відносин № 51 

відбулася III науково-практична конференція асоційованих шкіл 

ЮНЕСКО міста Києва «Філософські основи духовних цінностей як 

істина миру. Толерантність як внутрішній ресурс розвитку особистості 

та суспільства». Конференція була присвячена 70-й річниці ЮНЕСКО 

та 60-й річниці членства України в ЮНЕСКО. 

III науково-практична конференція асоційованих шкіл ЮНЕСКО міста 

Києва проведена під егідою Національної комісії України в справах 

ЮНЕСКО, за сприяння та інформаційною підтримкою Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації). У роботі конференції 

взяли участь представники 38 загальноосвітніх навчальних закладів усіх 

районів м. Києва. 

Різноманітні заходи конференції були cпрямовані на поширення 

культури толерантності серед школярів в різних сферах життя. 16 

листопада, в День Толерантності, була проведена акція «Cтворення 

міста толерантності» та відбувся пізнавальний квест «Київ – місто 

толерантності». 

 

 

В рамках конференції працювали студії за напрямками:  

 «Відкритість світу. Толерантність як результат міжкультурної комунікації» (досвід роботи в міжнародних 

проектах, проект e-Twinning).  

 «Духовні цінності української молоді. Толерантність як основа формування патріотизму».  

 «Толерантність і демократизація суспільства». 

  «Українська вишиванка як духовна цінність народу, виразник національного характеру, ідеалів, традиції». 

Конференція завершила свою роботу презентацією результатів роботи студій. Була оголошена Декларація 

конференції «Духовні цінності та кодекс поведінки сучасної молоді України». Учасники форуму отримали 

сертифікати. 

У яких сферах ви працювали над виконанням проекту?  
 Обміни/співробітництво з школами/коледжами в іншій країні. Зазначте країну і чи належить ця школа/коледж ڤ

до мережі ПАШ ЮНЕСКО:  
Велику увагу наш навчальний заклад приділяє міжнародним проектам. 

Міжнародний проект «Україна – Франція – Польща – вектор співробітництва в освіті» (початок роботи над 

проектом - квітень 2013 р.).  

З 13 по 19 жовтня 2014 року учні та вчителі Ліцею міжнародних відносин № 51 брали участь у роботі 

Міжнародного форуму, який відбувся в Польщі (м. Легіоново) під егідою Польського комітету ЮНЕСКО. 

Представники молоді України, Польщі, Франції, Болгарії протягом 

тижня спілкувалися, обмінювалися досвідом, брали участь у роботі 

семінарів та студій. 

В рамках форуму відбувся Другий міжнародний молодіжний 

театральний фестиваль, де учні Ліцею міжнародних відносин  №51 

посіли 1 місце. На фестивалі була представлена музична вистава за 

твором Т. Шевченка “Тополя ”. Учениця 10 класу  Лаврова 

Марія була відзначена нагородою “За кращу жіночу роль”. 

За участю учнів та вчителів чотирьох країн були проведені круглі 

столи, де обговорювалися питання подальшого спілкування та 

співпраці навчальних закладів України, Польщі, Франції та Болгарії та 

участі у міжнародних проектах ЮНЕСКО. 

Спілкування молоді європейських країн, обмін досвідом та думками, 

вивчення культурної спадщини країн – це внесок в мирне майбутнє 

Європи. 

 

http://irl51.kiev.ua/duhovni-tsinnosti-ukrajinskoji-molodi
http://irl51.kiev.ua/tolerantnist-i-demokratyzatsiya-suspilstva
http://irl51.kiev.ua/ukrajinska-vyshyvanka
http://irl51.kiev.ua/wp-content/uploads/2014/11/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97-.pdf
http://irl51.kiev.ua/wp-content/uploads/2014/11/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97-.pdf


У лютому 2015 року Ліцей міжнародних відносин №51 взяв участь у фестивалі  

медіа – проектів асоційованих шкіл ЮНЕСКО «Шевченко генієм піднявся над 

світами». Ми презентували власний поетичний альманах  «The world in Verse. 

Спадщина Шевченка очима нащадків». 

 

 

 

 

 

20 лютого 2015 року відбулася конференція учнів асоційованих шкіл 

ЮНЕСКО міста Києва «Модель ООН. Лідер 2015. Міжнародна співпраця, 

мир, безпека світової спільноти». Організатором конференції став Києво – 

Печерський ліцей № 171 «Лідер». Команда Ліцею міжнародних відносин № 51 

представляла досвід Іспанії у питаннях збереження миру на Землі. 

Команду нагороджено Грамотою за активну участь у конференції 

асоційованих шкіл ЮНЕСКО м. Києва «Модель ООН. Лідер 2015» та 

Грамотою за найкращу англомовну промову на урочистому відкритті 

Генеральної Асамблеї ООН.  

 

20 березня 2015 року долучившись до акції «100000 книжок для сільських 

бібліотек», започаткованої фундацією Дарини Жолдак за підтримки 

Міністерства освіти і науки України, учні Ліцею міжнародних відносин №51 

міста Києва  передали немалу кількість художньої та наукової літератури для 

бібліотек сільських шкіл. 

 Кожен учень Ліцею з хвилюванням, добротою та душевним трепетом віддав 

частинку свого дитячого тепла товаришам із сільської місцевості.  

 

21 квітня 2015 року в Палаці дітей та юнацтва Печерського району м. Києва відбувся районний конкурс – 

фестиваль «Діалог держав: партнерство в освіті». Мета фестивалю - формування у підростаючого покоління 

почуття патріотичної гордості за Україну, як повноправного партнера світової спільноти, знайомство з культурою, 

традиціями інших народів та підготовка молоді до життя і праці в умовах світової інтеграції.  

Команда Ліцею міжнародних відносин № 51 яскраво та змістовно 

представила Китай. Підготовко до конкурсу тривала декілька 

місяців. Учениці 7 – А класу вивчали мистецтво китайського 

танцю, а допомагала їм Арзігюль Рахман, Народна артистка 

КНР. 

В своєму виступі учні продемонстрували різноманіття культури 

Піднебесної. Глядачі на кілька хвилин змогли поринути в 

атмосферу китайської музики й танцю; стати свідками чайної 

церемонії; почути давні легенди та вивчити китайський гороскоп. 

За результатами роботи жюрі конкурсу – фестивалю «Діалог 

держав: партнерство в освіті» команда Ліцею міжнародних 

відносин № 51 посіла ІІ місце.  

 

19 березня 2015 року учні 5 – 11 класів прийняли участь у міжнародному математичному 

конкурсі «Кенгуру». «Кенгуру» — масовий міжнародний математичний конкурс-гра під 

девізом «Математика для всіх». Міжнародна асоціація “KANGOUROU SANS 

FRONTIERES” («Кенгуру без кордонів») працює під егідою ЮНЕСКО. Конкурс 

проводиться в Україні Львівським фізико-математичним ліцеєм-інтернатом при 

Львівському національному університеті імені Івана Франка. Метою конкурсу є 

популяризація математичних ідей та підтримка талановитих школярів, розвиток їх 

інтелектуальних здібностей, активізація творчої діяльності. Наш Ліцей вже декілька років 

з великим задоволенням бере участь у конкурсі. За результатами 2015 року маємо 15 

результатів рівня «відмінно» та 75 рівня  «добре».   

    

  

 

 

9 травня 1945 року назавжди ввійшло в історію, як День Перемоги у 

найбільшій і найкривавішій війні на нашій планеті. Ми завжди будемо 

пам'ятати ціну, яку заплатили наші батьки і діди за сьогоднішній день, за 

надану можливість наступним поколінням жити. Проект «Вахта пам’яті» 

об’єднує не одне покоління вчителі, учнів, батьків Ліцею міжнародних 

відносин №51 в турботі, повазі до ветеранів.  Ми вітаємо наших підшефних 



ветеранів. Що року проводимо святковий концерт і запрошуємо їх до Ліцею у гості. Ми завжди пам’ятатимемо 

ціну, яку заплатили наші прадіди і діди за сьогоднішню Україну, за надану можливість наступним поколінням 

жити. 

  ,Святкування Міжнародних Днів, Років чи Десятиріч, які відзначає ЮНЕСКО і ООН. Зазначте заходи ڤ

організовані вами з такої нагоди. 
Перелік заходів. 

Щороку ми відзначаємо Міжнародні Дні ЮНЕСКО, ООН:  

 15 вересня – Міжнародний день миру 

 7 жовтня - Міжнародний день посмішки 

 5 жовтня – Всесвітній день вчителя 

 17 жовтня - Міжнародний день боротьби з бідністю 

 24 жовтня – День Організації Об’єднаних Націй 

 16 листопада – Міжнародний день толерантності 

 1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

 10 грудня – День прав людини  

 21 лютого  - Міжнародний день рідної мови 

 22 березня - Всесвітній день водних ресурсів 

 22 квітня - Міжнародний день Землі 

 18 травня –День Європи 

 

Яскравими подіями 2014 – 2015 н. р. стали:  

26 вересня 2014 року в Ліцеї міжнародних  відносин №51 відбувся відкритий інтегрований урок «Україна – 

Європа – розвиток міжкультурних компетенцій», присвячений Європейському дню мов. 

Метою уроку стало формування соціокультурних компетенцій 

учнів через лінгвокраєзнавчий кругозір. Учні 7 - В класу 

показали високий рівень знань з англійської, французької, 

німецької та польської мов. 

Була проведена інтерактивна гра на знання фразеологізмів в 

українській мові та пошук їх еквівалентів в іноземних мовах. 

Учні здійснили віртуальну подорож країнами Європи. Урок 

закінчився інсценізованою легендою про дівчину-Україну, якій 

Бог подарував найкращий талант – пісню. 
 

 

      

 

 Проект “Діти – дітям”! 

У 2002 році зародилась дружба між  Ліцеєм міжнародних відносин №51та 

Городянською школою-інтернатом для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Кожного року, у жовтні, в Міжнародний День 

боротьби з бідністю, ми їдемо до наших підшефних друзів з іграшками, 

солодощами, благодійною допомогою, з концертом. На передодні в Ліцеї 

відбувається благодійний ярмарок-продаж  речей,  зроблених власноруч. 

Проводиться благодійний концерт-марафон,  під час якого кожна родина  

особисто  вирішує, яку суму грошей вона  може  пожертвувати на цю 

благородну справу.  
Щороку Ліцей міжнародних відносин № 51 приєднується до відзначення Міжнародного Дня Миру. Сьогодні цей 

день особливо важливий для України, Європи, світу. Цього року 

в нашому навчальному закладі відбулися масові заходи, 

спрямовані на підтримку миру. Учні 8-х класів пройшли 

символічною Ходою Миру до пам’ятника «Розбите Серце» 

 ( вул. Мечникова, 14/1 ) та поклали квіти, вшанувавши пам’ять 

загиблих у терористичних та збройних конфліктах. 

В актовій залі було проведено 

урочисте тематичне засідання 

клубу ЮНЕСКО Ліцею, в якому 

брали участь учні 5-7-х класів. 

Під час зустрічі було висвітлено 

історію та значення 

Міжнародного Дня Миру ООН для сучасного світу та нашої країни. 

Лунали пісні, вірші про мир та злагоду між народами. Усіх учасників 

об’єднала молитва за Україну, в якій діти та дорослі висловили своє 

бажання жити в мирній країні. 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=17%20%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F%20-%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%B1%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.fpodessa.org.ua%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D328%253A17------%26catid%3D2%253A2009-09-29-14-00-06%26Itemid%3D2%26lang%3Dru&ei=qtKxUZqtO6Hy7Ab7noHgCg&usg=AFQjCNEIjcZFCCnZPR68itXWASbeZB_HUg&bvm=bv.47534661,d.ZWU


В 2015 році Ліцей міжнародних відносин № 51 розпочав роботу над проектом «Європа та Азія разом». Першим 

кроком в роботі над проектом став візит Чжан Сіюнь, Надзвичайного і Повноважного Посла КНР в Україні та 

Аббасі Абадула, начальника апарату управління посольства КНР в Україні, другого секретаря Посольства КНР в 

Україні. Гості завітали до Ліцею на святкування Дня Європи.   
 

 Позаурочні заняття (позашкільна робота) ڤ під час уроків ڤ

 

Чи задоволені ви результатами? 

 задоволені  ڤ 

 

5. Труднощі / Допомога 

Чи зустрічалися ви з труднощами ?                     ڤ Ні     

Чи отримували ви допомогу?                    ڤ Благодійний фонд «Україна - 21 століття»    

Чи організовували ви співробітництво на місцевому рівні (інші школи, місцева влада, приватний 

сектор тощо?) 

 :Так. Співробітництво зڤ 

             Перша Черкаська гімназія; 

            Ліплявська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Канівської районної ради Черкаської області. 

Чи організовували ви збір коштів (фонди) з метою фінансування ваших проектів на цей рік? 

 Ні ڤ

6. Результати 

Стисло зазначте вплив проекту на: 

Учнів/студентів:  чи помітили ви зміни у відношеннях ваших учнів (т.б. більш толерантні, уважні, доброзичливі 

тощо) 

     Такڤ   

Якщо помітили, то що саме? Ліцеїсти відповідально відносяться до виконання своїх обов’язків у роботі ПАШ 

ЮНЕСКО. Спостерігаються позитивні зміни у стосунках між учнями, вони стають більш толерантними, 

доброзичливими, уважними. Ліцеїсти стали більш цікавитися проблемами сучасного суспільства, міжнародними 

відносинами, екологічними проблемами. 

Яку діяльність вони більше виявляють (дослідницьку, роботу в групах)?  

Ліцеїсти залюбки виконують волонтерську роботу, захоплюються дослідницькою діяльністю в різних галузях. 

Вони стали активними учасниками громадської організації «Європейський молодіжний парламент-Україна». 

Учителя ПАШ  і відповідальний за проект:  
Які аспекти виконання Проекту є для вас особливо цікавими? Удосконалення міжособистісних стосунків між 

учнями та викладацьким складом Ліцею, розвиток самоврядування в Ліцеї, підвищення соціальної активності 

ліцеїстів, виховання відповідальності за все, що відбувається в суспільстві,  формування нових моделей 

екологічної поведінки дома та в школі. Робота в проекті – це завжди самоосвіта. 

  У якій сфері ви можете долучити до роботи в Проекті ваших колег та/або не з числа вчителів вашої школи  

і чи зможете ви поділитися своїм досвідом ?   
 Міжнародний екологічний проект «Зелений пакет» (ОБСЄ). 

Співпраця з громадською організацією «Європейський молодіжний парламент-Україна». 

Проведення практичних семінарів з екології. 

Підготовка та проведення конференцій, роботи студій. 

Батьки і громадськість (стисло зазначте вплив батьківської громадськості на вашу діяльність ПАШ ЮНЕСКО): 

Активна допомога, в тому числі і фінансова, в усіх міжнародних проектах зі сторони батьківської громади та 

Благодійного Фонду «Україна -ХХІ століття».  

Міністерство освіти чи інші державні установи вашої країни: 

 Ні ڤ

7. Висвітлення діяльності в проекті асоційованих шкіл ЮНЕСКО 

    Зазначте, як ви висвітлюєте вашу участь у  ПАШ ЮНЕСКО (дошка об‘яв, веб-сайт тощо)? 

Шкільні плакати, стенд ліцею «ПАШ ЮНЕСКО» та веб-сайт. 

    Що ви пропонуєте для підвищення популярності вашої роботи? 

Продовження роботи над проектами, співпраця з громадськими організаціями, обмін досвідом між навчальними 

закладами. 

8. Відношення з Національним координатором ПАШ. Чи були ви в контакті з вашим Національним 

координатором ПАШ ЮНЕСКО? Якщо так, то скільки разів за рік і з якого приводу?  

 .Так, неодноразово ڤ

9. Участь в конференціях ПАШ ЮНЕСКО 

           Чи брала ваша школа участь на національних, регіональних і/чи міжнародних зустрічах, 

організованих в рамках ПАШ ЮНЕСКО? Якщо так, то  в яких і коли? 



  .Так, неодноразово ڤ 

Ліцей міжнародних відносин № 51 є активним учасником Всеукраїнських конференцій учнів ПАШ ЮНЕСКО.  

28 – 29 листопада 2014 року відбулася ХVІ Всеукраїнська конференція учнів асоційованих шкіл ЮНЕСКО 

“Модель ідеального суспільства за Шевченком: освітні ініціативи 

ЮНЕСКО задля гармонізації відносин у полікультурному світі 

відповідно до принципів «Нового гуманізму»“, яка була присвячена 

200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Конференція 

проходила під егідою Національної комісії України у справах 

ЮНЕСКО на базі Технічного ліцею (м. Київ, вул. Тампере, 9). 

Практичну підготовку заходу було покладено на гуманітарну гімназію 

“Гармонія” (м. Київ). Мета конференції – залучити учнів асоційованих 

шкіл ЮНЕСКО в Україні до конструктивної дискусії щодо шляхів 

впровадження ідей Тараса Шевченка в сучасній Україні та 

сконцентрувати увагу на співпраці шкіл ЮНЕСКО Сходу та Заходу, 

Центру та Півдня нашої держави задля реалізації основних пріоритетів концепції «Нового гуманізму»: 

солідарності, сприяння миру та діалогу засобами освіти та комунікації. 

У конференції взяла участь команда Ліцею міжнародних відносин 

№51. Учні прийняли участь у синквейн – естафеті «Український 

проект». Конференція проходила у формі пленарного та секційних 

засідань. Ліцеїсти взяли участь у роботі проектної студії «Роль жінки у 

суспільстві за Т. Г. Шевченком та гендерні ініціативи ЮНЕСКО» та 

представили роботу Ліцею у Конструкторському бюро моделей 

«Освіта як пріоритет розвитку суспільства: співзвуччя поглядів Т. Г. 

Шевченка та ЮНЕСКО».  

10. Подальші проекти 

Зазначте ваші плани на майбутній навчальний рік: 

 Святкування Міжнародних Днів, Років чи Десятиріч, які відзначає ЮНЕСКО і ООН; 

 Проект «Всесвітня спадщина в руках молоді»; 

 Проект ОБСЄ «Зелений пакет»; 

 Проект «Вахта пам’яті»; 

 Проект «Україна – Франція – Польща – вектор співробітництва в освіті»; 

 Проект «Діти – дітям»; 

 Робота над проектом, згідно з договором, з французьскою школою колеж «Ля Фонтен де Пре» міста Санліс 

у Франції; 

 Участь у міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»;  

 Проект в рамках 2013-2022 –Міжнародного десятиріччя зближення культур «Європа та Азія разом»; 

 Проекти в рамках 2011-2020 – Міжнародного десятиріччя біорізноманіття; 

 Співробітництво з  координатором ОБСЄ в Україні (робота над проектом «Зелений пакет»); 

 Проект Твіннінг (e-Twinning). 
 

 

        Ім’я авторів цього звіту Байкова С.Ю., Власюк О.В.   Дата 30.05.2015 
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