«Агенти змін» у Львові
У львівській групі всеукраїнської школи громадянської освіти
«Агенти змін» відбувся перший етап.

20-23 грудня 2018 року в смт. Брюховичі відбувся перший етап школи
відповідального громадянства «Агенти змін. Діти. Львів», співорганізатором
якого є Національний Центр «Мала академія наук України».
У школі взяли участь 25 активних підлітків, учнів 8-10 класів із Західної
України – Рівненської, Закарпатської, Тернопільської, Чернівецької, ІваноФранківської та Львівської областей.

Довідка:
Школа «Агенти Змін» – це всеукраїнський освітній проект для підлітків, який
заохочує до саморозвитку, відповідального громадянства, проактивної участі
та розвитку громад.
Школа проводиться з 2015 року в рамках позашкільної програми НЦ «Мала
академія наук України» для активних учнів 8–10-х класів з усієї України, які мають

бажання засновувати і розвивати ініціативи, спрямовані на вдосконалення
життя своєї громади у реаліях українського сьогодення.
Результатом навчання є реалізований у рідному населеному пункті соціальний
або культурно-мистецький проект.
З 1 квітня 2018 року школа «Агенти змін» стала частиною масштабного
проекту із громадянської освіти в Україні за фінансової підтримки Фонду
Демократії ООН (UNDEF).
У 2018-2019 роках у Школі «Агенти змін» зможуть взяти участь 125 учнів зі всієї
України. Це все завершиться великою конференцією, де учасники школи
поділяться власним досвідом та отримають порцію натхнення для подальших
змін.

Відбір на школу відбувався за аплікаційним есе. Цьогорічна тема – «2048 рік: мій
вплив на хід історії – місто/громада, про яку знає вся країна». За
результатами конкурсу у першому етапі «Від мрії до дії» змогли взяти участь
підлітки, вмотивовані реалізувати зміни у власних громадах та країні.
За чотири дні інтерактивного та лекційного навчання учасники дізналися про
публічне та персональне лідерство, елементи доброго есе, почули про основи
проектного менеджменту та змогли краще зрозуміти свої мрії та мотивацію під час
арт-терапії та вправ на розуміння своїх цінностей та власного місця у світі.
Командна робота передбачала розв’язання реальних кейсів та розробку
прототипів проектів. Наприкінці тренінгу відбувся колективний брейншторм
проектів, які підлітки можуть реалізувати у громадах.

У другому етапі школи у березні учасники зустрінуться знову, поділяться ідеями та
поглиблять прикладні знання, які допоможуть у розумінні власної соціальної ролі
та реалізації власних проектів.
Проект «Підлітки змінюють громади в Україні через громадянську освіту»
реалізують: Центр політичних студій та аналітики «Ейдос», Національний Центр
«Мала Академія Наук України», Благодійний фонд «Агенти змін», Молодіжна
ініціатива «Серце в долоньках» за фінансової підтримки Фонду Демократії ООН
(UNDEF).
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