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Міністерство освіти і науки Автономної
Республіки Крим, управління освіти і
науки Дніпропетровської, Житомирської,
Запорізької, Київської, Луганської,
Миколаївської, Рівненської, Сумської,
Харківської, Черкаської, Чернігівської
обласних державних адміністрацій
Про реалізацію проекту «Соціальна
інтеграція та розвиток громадянської
відповідальності молоді в Україні»

Міністерство освіти і науки України спільно з Програмою розвитку
ООН,
Міністерством
України у справах сім’ї, молоді та спорту,
Міжнародним благодійним фондом «Україна 3000», Всеукраїнською
асоціацією молодіжного співробітництва «Альтернатива - В» реалізує
проект “Соціальна інтеграція та розвиток громадянської відповідальності
молоді в Україні”.
Проект спрямований на створення умов для більш ефективної
соціальної інтеграції молоді, застосування інформаційно-комунікаційних
технологій як інструменту розвитку соціальної активності молоді, створення
сприятливого середовища для реалізації соціально спрямованих проектів.
Важливим аспектом роботи за проектом є співпраця щодо
впровадження у загальноосвітніх навчальних закладах навчальної програми
Intel® «Шлях для успіху».
Програма Intel® «Шлях для успіху» створена Корпорацією Intel у
співробітництві з освітніми урядовими організаціями різних країн. Програму
адаптовано до вимог та основних положень Концепції профільного навчання
та Галузевої програми впровадження профільного навчання на 2008-2010
роки. Програма складається з двох частин: «Комп’ютерні технології для
місцевої спільноти» та «Комп’ютерні технології в майбутній професії».
Перша частина програми «Комп’ютерні технології для місцевої
спільноти» сприяє формуванню в учнів 5-8 класів комп’ютерної грамотності,
критичного мислення, навичок вирішення проблем та самостійної роботи, а

також застосування цих навичок для вирішення проблем місцевої спільноти,
створення та реалізації громадянських соціальних проектів.
Друга частина програми «Комп’ютерні технології в майбутній
професії» сприяє розвитку в учнів навичок використання інформаційнокомунікаційних технологій та пошуку в Інтернеті ресурсів для визначення
власних схильностей і здібностей. Програма сприяє формуванню в учнів
навичок, необхідних для усвідомленого вибору професії.
Пріоритетними навчальними закладами для програми Intel® «Шлях до
успіху» є сільські школи, школи селищ міського типу та школи малих міст, а
також позашкільні навчальні заклади системи освіти.
Впровадження програми Intel® «Шлях до успіху» має на меті
реалізацію наступних напрямів:
─ створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти
учням старшої школи, у тому числі сільської місцевості;
─ апробація моделі мережевої взаємодії загальноосвітніх навчальних
закладів в умовах допрофільної підготовки та профільного навчання,
виявлення найбільш оптимальних форм організації допрофільного
навчання, у тому числі у сільській місцевості;
─ забезпечення умов для життєвого і професійного самовизначення
учнів, формування готовності до свідомого вибору та оволодіння
майбутньою професією.
Навчальна програма Intel® «Шлях до успіху» у межах проекту
“Соціальна інтеграція та розвиток громадянської відповідальності молоді в
Україні” впроваджується у 12 регіонах України:
- Автономна Республіка Крим;
- Дніпропетровська область;
- Житомирська область;
- Запорізька область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Миколаївська область;
- Рівненська область;
- Сумська область;
- Харківська область;
- Черкаська область;
- Чернігівська область.
Просимо сприяти реалізації проекту Intel® «Шлях для успіху» у
зазначених вище регіонах і надати підтримку в організації та проведенні
тренінгів для вчителів та занять з учнями
закладів освіти. Просимо
передбачити можливість проведення занять з учнями за програмою Intel®
«Шлях для успіху» в літніх оздоровчих таборах а також подальше
впровадження програми у загальноосвітніх навчальних закладах.
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