Тиждень «Фінансових канікул» з 27 по 31.03
Завдяки добрим людям це стало можливо БЕЗКОШТОВНО, УРА!
Ми повинні навчати дітей фінансовій грамоті з малку !!!
ВПЕРШЕ, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської
справи» разом з представниками Міської батьківської ради запрошує учнів 1 2 - 1 5 років
та їх батьків на фінансово-освітню гру «CASHFLOW».
Наша мета - формування у дітей базового уявлення про фінансовий світ дорослих,
знайомство дітей з такими поняттями, як сімейний бюджет, види і джерела доходів сім'ї,
види витрат, особиста фінансова безпека, фінансова стабільність і добробут сім'ї
налагодження більш теплих та дружніх зв'язків між дітьми та батьками. Одночасно
можуть грати 20 дітей + 20 дорослих (5-6 ігрових столів) Гра може бути проведена в
інституті або у вашій школі.
Якщо Вам цікаво знати як управляти ресурсами (гроші, час, відносини), щоб досягти своєї
цілі.
Якщо Вам важливо знати , як правильно вести власний та сімейний бюджет.
Якщо Ви хочете знати як отримати інвестиції під власний StartUp. Якщо Ви
хочете мати більше спільних інтересів із своїми дітьми та батьками. Грайте разом
з нами.
Ми пропонуємо вам проведення 30-40 бізнес-ігор-тренінгів "Cashflow" у психологічному
форматі в школах Харкова (1 гра - 1 школа) чи на базі вищого навчального закладу.
Частота проведення - 1 раз в 2 тижні.
Сподіваюся на тісну співпрацю, зацікавленість та чудово проведений час разом.
Графік проведення ігор залежатиме від вашого звернення до нас.
24-25 березня та 7-8 квітня 2017р. ОГОЛОШУЄМО
НАБІР УЧАСНИКІВ НА ТРЕНІНГ
«НЕНАСИЛЬНИЦЬКІ КОМУНІКАЦІЇ В ШКОЛІ»

Запрошуємо до участі у тренінгу - разом з Вами ми будемо шукати спільні шляхи для
вдосконалення навичок та підвищення продуктивності по темі дискримінації в
шкільному середовищі. Попрацюємо над методами подолання наслідків дискримінації та
засобами запобігання можливих насильницьких проявів у подальшому.
Наполегливо запрошуємо прийняти участь у навчальних тренінгах шкільних психологів.
За підсумком навчання ви матимете можливість власну розроблену методику проведення
занять з ненасильницьких комунікацій додати до запланованого Посібника.
Цільова
група:
шкільні
психологи,
соціальні
педагоги,
соціально-педагогічні
співробітники
шкіл
та дошкільних закладів,
співробітники
соціальних
центрів,
громадські активісти, представники ВПЛ.
На основі конкурсного відбору буде сформовано 2 групи по 15 чол. в групі.
Тренінги заплановані на 24-25 березня та 7-8 квітня 2017р.
Детальну програму тренінгу буде надіслано зареєстрованим учасникам.
Участь у тренінгу безкоштовна. Навчання проходитиме 2 повноцінних дні - з 10.00 до
17.00 3 13.00 до 14.00 обід.
Реєстрація обов'язкова, форму реєстрації можна заповнити за посиланням http ://bit.ly/21
YSPuz
Сформована група візьме участь в одному дводенному тренінгу, який буде проведено в м.
Харків 24-25 березня та 7-8 квітня 2017.

*Увага! До участі в конкурсі допускаються тільки ті кандидати, які погоджуються пройти
навчання протягом 2 днів (10.00 - 17.00) та продовжити роботу над темою
протягом 2 місяців долучившись до створення методик ненасильницьких комунікацій, які
в подальшому ввійдуть до Посібника, який отримають всі учасники тренінгів. Тренінги
проводяться в рамках проекту «Подолаємо наслідки війни разом -мультинаціональне
врегулювання конфліктів і розвиток діалогу з метою трансферу ноу-хау й досвіду в
Україні й в інших зонах конфлікту Східної Європи», що реалізується ВРчА
(«Німецько-російський обмін»), в партнерстві з «ГО «Країна вільних людей», Г О
"Асоціація багатодітних сімей "АММА", «Здорова родина - щаслива дитина», «Центр
прав людини «Древо життя», громадська ініціатива «Центр підтримки сімей учасників
бойових дій в зоні АТО «Чекаймо тата разом».
Велика подяка партнерам проекту - ГО "Батьківський рух Харківщини» та «Харківська
міська Батьківська рада».
УВАГА!!!
до 1 апреля
я формирую список предложений и передаю в МОН, если есть рекомендации или
пожелания-пишите, все обязательно передам.

Оскільки я вже мала багато цікавих зустрічей з цікавими людьми, бачу те, що чим більше я
в то занурююсь, тим кращих людей та ідей знаходжу в своєму колі спілкування. Зараз
разом з експертами та експертками Громадської ради при МОН ми плідно працюємо над
колом питань з впровадження ІКТ в освіті і науці, з питань початкової та середньої освіти
та з питань вищої освіти.
Якщо у вас є слушні пропозиції, рекомендації чи зауваження по кожній групі окремо, чи
ви маєте знайомих людей які "в темі", я з радістю знайду час та поспілкуюся з кожним для
напрацювання певного кола питань, які ми винесемо на розгляд чи обговорення. Дякую
всім, сподіваюся на плідну співпрацю. Нам важлива думка кожного. Але конкретно, не
розмито. Так, щоб документи не соромно було подавати на розгляд до
МОН.
1 апреля (суббота) Харьков-Палас
Самый масштабный форум для родителей- Мудрый родитель-счастливый ребенок
25 мастер-классов от ведущих украинских педиатров, иммунологов, психологов и
педагогов. Ответы на волнующие родителей вопросы - от рождения до подросткового
возраста ребенка!
25 важных для родителей тем: здоровье ребенка, полезное питание, уход за кожей,
заработок в декрете, сохранить гармонию и любовь в семье, социальные сети и дети и еще
много всего интересного и полезного.
50 ТОП компаний Украины в выставочной зоне. Где родители из первых рук получат
информацию от производителей детских товаров и услуг, и возможность познакомиться с
индустрией раннего развития, провести сравнительный анализ творческих коллективов и
выбрать лучшее для своего ребенка.
Совершенно БЕСПЛАТНО для детей - анимационный зал; развивающие и обучающие
игры и методики; детская мода, бесплатные костюмированные фотосессии; мастер-классы
для детей; песочная анимация; научное шоу; ростовые куклы и трансформеры; конкурсы,
подарки и сувениры; и многое другое. Помните, только у мудрых родителей счастливые
дети!
(Билеты туда по 200грн., мне часть по 150 грн. с чел. оплатили добрые люди, поэтому
для родителей по 50 грн). Нам нужно в районы попасть во все)))

28 квітня
Профорієнтаційний форум
"Профорієнтація. Освіта. Майбутнє: Шлях, який обираємо"

Того року Харківщина стала другим регіоном в Україні, куди завітав Профорієнтаційний
Форум для дітей та батьків.
Організатори та команда Форуму мають наміри повторити той захід знову). Запрошуємо
вас на четвертий профорієнтаційний Форум "Профорієнтація. Освіта. Майбутнє: Шлях,
який обираємо" , який по традиції відбудеться в Харківському-навчально науковому
інституті Державного вищого навчального закладу "Університет банківської
справи", за адресою: пр.Перемоги, 55.
І не даремно Харків вважається центром освіти та науки - харківчани завжди прагнуть до
цікавих інноваційних подій, які несуть їм нові знання та нові можливості.
Профорієнтаційний Форум орієнтован на нові підходи до самовизначення і пошуку
справи життя та порушує надважливі питання:
- Бізнес та виклики сьогодення.
- Школа та профорієнтація майбутнього.
- Самоусвідомлення, саморозвиток та мотивація.
- Вищий навчальний заклад - де навчатись? як обирати?
- Як бути готовими до змін парадигм мислення, адаптації до сучасних реалій, подолання
майбутніх викликів та бачення стратегічних перспектив.
Для кого:
- Школярів 9-11 класів
- Студентів
- Вчителів, психологів, керівників
- Батьків
- Всіх, хто цікавиться сучасною профорієнтацією, розвитком кар'єри, отриманням
актуальних знань, умінь і навиків.
Тож головною метою Форуму є ознайомлення учасників з сучасними напрямками і
можливостями профорієнтації, шляхом усвідомлення своїх цілей, потреб, цінностей, а
також надання практичних порад і рекомендацій з особистісного розвитку і успішного
вибору професійного шляху від фахівців-практиків.
На Форумі експерти-практики розкажуть учасникам як зрозуміти себе, свої уподобання та
інтереси, як вибирати "свої" професії, як бути готовим до постійних змін, як бути
конкурентно-здатним молодим фахівцем, як обирає професію покоління XXI століття,
тренди, які визначають майбутнє, зміну парадигми від знань до навиків і як дорослі
-батьки, вчителі, тренера - можуть допомогти підліткам в їх професійному виборі,
допоможуть усвідомити можливості для свого розвитку і поділяться своїми секретами,
досвідом, успіхами. Особливе місце під час Форуму відведено освітнім іграм, що
допоможуть учасниках дізнатися більше про власні професійні і не тільки уподобання.
Чекаємо на дітей, батьків та освітян.Якщо Ви цікава людина та особистість і маєте
можливість, досвід, бажання та час поспілкуватися з нами на Форумі - чекаємо на Вас з
нетерпінням. Вход бесплатный

edcamp

29 та 30 квітня 2017 p.
ТРЕТЯ НАЩОНАЛЬНА(НЕ)КОНФЕРЕНЩЯ для шкільних педагогів
(Не)конференції EdCamp проводяться у всьому світі в новому дискусійному форматі для
співтворчості вчительок і вчителів.
Відкритий обмін педагогічним досвідом і співпраця за принципом "Give - Get" («Дай,
якщо можеш - Візьми, якщо хочеш»).
Ефективна модель для трансформацій на рівні щоденного уроку, окремо взятої школи,
регіону чи країни в цілому.
Освітяни проводять (не)конференції для об'єднання педагогів у своїх громадах задля
розв'язання спільних задач.
.,
г
Іміджевий проект школи!
ПРО проект
"School Angels"- Ангели школи

- ц е громадський рух і онлайн платформа для взаємодії шкіл з успішними людьми.
Кожен, хто досяг певного успіху в житті і професії має ділитись своїми знаннями і
досвідом зі школою. Не тільки з учнями, а й з вчителями. І ділитись знаннями не
одноразово, а регулярно протягом року.
Уявіть собі, якщо кожна освічена професійна успішна людина в нашій країні буде
присвячувати хоча б 1 годину на місяць тому, щоб піти до школи і поділитись своїм
досвідом і знаннями! А хтось, можливо, виділить дві чи три години на місяць, а хтось
-цілий день, щоб поїхати до сільської школи або школи в маленькому місті.
"Ангели школи" можуть робити тематичні лекції або семінари (вони особливо потрібні з
навичок цифрової, фінансової, громадянської і глобальної грамотності) або модерувати
обговорення кінофільмів або кращих ТЕDівських виступів, а хтось - просто приходити,
щоб поспілкуватись з учнями англійською на різні теми. Але всі будуть ділитись своїм
досвідом, успіхами й помилками і цим допомагати дітям і вчителям позбуватись страху
робити помилки, надихати їх до роботи над собою, до змін, до звершень. Ініціатива має
підтримку Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти,
місцевих адміністрацій, які допоможуть налагоджувати контакти і "відкривати
двері" до шкіл. Також маємо підтвердження готовності взяти участі від вже більше 50
успішних людей, багато з яких є відомими експертами в своїх галузях. Цього цілком
достатньо для старту і початку першої хвилі розвитку ініціативи. Вчити - це означає
всіляти надію. А вчителі лише відкривають двері, а входиш ти сам. Давайте будемо
допомагати відкривати двері дітям і вчителям в сучасний світ. Реєстрація для
майбутніх Ангелів та Шкіл, які в пошуках Ангелів - за посиланням
http://schoolangels.org.ua/
https://www.facebook.com/schoolangelsukraine/
Дякую за співпрацю та всі ці погодження!!!

