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01. ВСТУП

ПОСІБНИК
ДОБРИХ
ПРАКТИК
У ПРАЦІ
ЗІ СКЛАДНОЮ
МОЛОДДЮ.
НАУКА
ПОВАГИ

Початковий страх перетворився на перевагу проекту. Даний
«Посібник добрих практик у праці зі складною молоддю. Наука
поваги» презентує ефекти проекту «Повноцінність суспільства».
Після закінчення завдань молоді люди, які реалізували себе
як волонтери, переглянули (також критично!) зреалізовані
ідеї і зробили висновки на майбутнє. Посібник скерований для
всіх, хто зацікавлений волонтерством, організацією обмінів
чи в пошуку ідей, щоб показати складній молоді, чим є повага.
Сподіваємося, що досвід, який ми отримали з нашого проекту,
дозволить зреалізувати більше таких заходів та принесе кілька
цікавих ідей для молоді.

Природнім здавалося об‘єднати ці два цілі, за допомогою
організації обміну молоді, дофінансованого з коштів ПольськоУкраїнської Ради Обміну Молоді. Проект реалізований Асоціацією,
передбачав волонтерську діяльність молоді з обох країн. Початковою
ідеєю була праця для осіб з інвалідністю, але остаточним було
рішення скерувати волонтерство для складної молоді.
Назва проекту «Повноцінність суспільства» отримала підтему
«Повага», яка мала сконкретизувати заплановану діяльність
і ціль, який був поставлений перед учасниками обміну.
Суспільство, тобто відповідно до словникового терміну, група,
що характеризується спільними рисами, а також одночасно
має відмінності. Група молоді може бути спільнотою з огляду
на вік і зацікавлення, але одночасно відрізнятися етнічним чи
соціальним походженням. Метою проекту був обмін молоддю
зацікавленою волонтерством, а також приготування групи
студентів до анімації групи так званої складної молоді. Студенти
та шкільна молодь провели тиждень в Конференційно-освітньому
центрі Щецінського університету в Куліцах, де насамперед відбули
приготування до волонтерської роботи, а потім запланували та
зреалізували план анімації для групи молоді, підопічних Фонду
«Акція Сердухо», бажаючи показати та навчити їх поваги до себе
та оточення, без огляду на належність та відмінності.

Реалізація проекту була можливою завдяки дофінансування
з Польсько-Української Ради Обміну Молоддю з дотації
Міністерства Національної Освіти та допомоги партнерів.
Університет Щецінський підтримав проект в першу чергу
з точки зору персоналу, залучивши працівників Конференційнонаукового центру в Куліцах. Конвент Самоврядної Співпраці
Польща-Україна допоміг у пошуку партнера проекту, а його
працівники виявили незамінну підтримку, ділячись своїм
багатолітнім досвідом. Фонд «Акція Сердухо» не тільки залучила
до проекту своїх підопічних, а також працівників фонду, які
керували мериторичним аспектом педагогічної праці. Особливу
подяку заслуговує Вікторія Кучерук, яка була перекладачем
в нашому проекті. Вона виконала своє завдання бездоганно,
беручи участь у кожному етапі проекту, не обмежуючись
лише перекладами, а також пояснюючи культурні відмінності.
Команда, що працювала над проектом внесла до нього свій
вклад. Неможливо вказати всіх добрих людей, які зустрілися на
нашій дорозі, але тут би хотіла сердечно подякувати всім, хто
доклав свою цеглинку до реалізації цього заходу.

Першим етапом приготувань були заняття з невербального
спілкування та анімації. В наступних днях група, долаючи різні
бар’єри (нп.мовні) спільно приготувала план занять для молоді,
яка відвідала їх на вихідні. Всі заняття в суботу та неділю були
заплановані, приготовані і проведені учасниками нашого обміну,
які вибрали собі лідерів і ведучих на наступні тематичні блоки.
Кожна особа була залучена в працю - окрім планування, проведено
тестування різних ігор, частина групи була відповідальною за
опіку над групами підопічних під час виконання завдань, інші
за приготування наступних етапів. Після від’їзду підопічних,
учасники проекту охочо взяли участь в оцінюванні, пишучи листи
до самих себе, котрі дозволять через деякий час повернутися
і пригадати емоції з тих днів, а потім в загальному підсумку,
що послужив редагуванню даного посібника.

Координатор проекту

Учасники проекту:
Zuzanna Adamowicz, Dominika Ambicka, Barbara Chojnacka, Tetiana
Denysenko, Vasyl Diachyna, Eryk Grzybek, Kateryna Hutorka, Iryna
Kavetska, Katarzyna Kławsiuć, Tomasz Kowalik, Artem Kryvutsa,
Vladyslav Liakh, Yevheniia Meliuk, Anastasiia Melnychuk, Maria
Piątkiewicz, Maryna Portianko, Kacper Prusiewicz, Arek Słodziński,
Marek Słodziński, Sebastian Ścibisz, Bohdan Yaremenko, Viacheslav
Zabula, Oleksandr Zaporozhets

Учасники обміну з великим бажанням брали участь у реалізації
проекту. Окрім рис, вказаних у посібнику як необхідних для
волонтерів, мали різноманітні ініціативи, запал до праці та
енергію, що дозволили зреалізувати проект. Більшість учасників
- це студенти з університетів Щеціна та Ніжина, але були також
школярі та старша молодь, яка вже працює. Неоднорідність
групи дозволила на кращу реалізацію запланованих дій, завдяки
різниці поглядів з вікової переспективи.
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Асоціація Академія Куліце визначила одним із своїх завдань
проведення наукової та культурної діяльності для розвитку та
інтеграції спільнот та локальних громад. Одним із напрямків
діяльності Асоціації також є польсько-українська співпраця.
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Кожна особа, яка хоче стати волонтером повинна мати певний
досвід, пов’язаний з допомогою при інтеграційних заходах або
взяти участь у навчальному тренінгу на цю тему, приготовленому
організаторами проекту. Волонтер повинен мати певні риси,
необхідні для волонтерської праці. Такі як:
• відкритість до іншої людини, зламання своїх упереджень та
стереотипів;
• відкритість на зміни, які можуть виникнути під час роботи;
• вміння вирішувати проблеми;
• харизма та лідерські риси, які заохотять учасників до
позитивної забави;
• сумлінність та старанність;
• відповідальність;
• висока культура є необхідною рисою для тих, хто хоче стати
волотнером;
• м’які навички, котрі допомагають під час праці в групі
організаторів, а також під час розваг та інтеграції;
• безінтересовність.
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Волонтер повинен проявити відповідальність під час виконання
своїх обов’язків. Адже ця риса є важливою частиною людини
у суспільному житті і свідчить про зрілість. Варто бути самим
собою, бути автентичним і щирим, оскільки це показує, що ми
приймаємо себе і тоді можемо дати більше від себе, а також
додати сміливості іншим, щоб вони не боялися того ким вони є.
Так ми вчимося прийняття та взаємної поваги. Великою
перевагою особи, яка має на меті стати волонтерем буде його
захоплення, таланти та хоббі, а також здатність помічати
таланти серед підопічних та спонукати до їх розвитку та віри
в себе та у власні здібності. Підхід до людей - дуже важливе
вміння для волонтера. Волонтер повинен ставитися до іншої
людини з великим співпереживанням та розумінням, тому слід
мати певні психологічні навички. Під час зустрічей, безумовно,
виникнуть ситуації, коли доведеться стриматимся і не брати
близько до серця, а також вімкнути почуття гумору, щоб
розвантажити неприємні напруження чи неясність ситуації.
Безсумнівно, особа, яка хоче допомогти у таких заходах,
повинна враховувати, щo не отримає фінансову винагороду за
час, проведений на проекті. Волонтер повинен діяти відповідно
до його переконань та ідей і отримати з цього задоволення та
насолоду.
У випадку міжнародного волонтерства або участі в міжнародній
групі дуже важливим елементом є знання іноземної мови,
що дозволить вільно спілкуватися з іноземними гостями
(мінімальні основи іноземної мови) та рештою групи. Крім
того, організатори повинні забезпечити перекладача під час
зустрічей. Це важливий елемент, оскільки перекладач зможе
надати всю необхідну інформацію та комунікати для обох сторін.
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02. ВОЛОНТЕРИ

03. НАУКОВА ЦІННІСТЬ

1. ОРГАНІЗАТОРИ, ВОЛОНТЕРИ,
МОЛОДІЖНІ ГРУПИ

2. ВОЛОНТЕРИ

Проект допоміг волонтерам та молоді стати більш впевненими
або зміцнити цю рису. Підготовлені заняття також дозволити
виявити приховані таланти, про які ці групи раніше не знали.
Наприклад, під час семінарів волонтери та молодь могли
проявити себе як жонглер, художник, танцівник або режисер.
Під час проекту, який був реалізований в міжнародному
середовищі, волонтери, розвинули свої комунікативні навички,
використовуючи невербальне спілкування та свою креативність.
“Ми не маємо можливості щодня зустрічатися з людьми з інших
країн, тому ми використовували цю зустріч, вчившись один
в одного. Ми могли знайти спільні та відмінні характеристики
наших народів, і завдяки цьому ми могли краще порозумітися”.
Завдяки проекту, реалізованому в рамах неформальної освіти,
молодь, що брала участь у проекті, мала можливість отримати
ті знання, які не отримали б, під час класичних уроків у школі.
„Залишивши місце проживання, ми змогли змінити перспективу
і спосіб, яким ми сприймемо навколишній світ. Важливим
моментом був той, в якому нам вдалося зламати стереотипи та
помітити, що світ постійно змінюється”.

Проект без будь-яких сумнівів зобов’язаний мати наукову
цінність. Під час його реалізації волонтери повинні мати
можливість познайомитись один з одним, працювати з молоддю
і набути певного досвіду, щоб кожен, хто обрав для себе шлях
педагога, мав можливість перевірити, чи це був хороший вибір.
Великою перевагою проекту є різноманітна група людей, що
беруть участь у ньому.
При плануванні проекту важливим аспектом є аби волонтери
могли розвивати свою креативність, навчалися нових способів
роботи, а також створювати графіки та працювати під їх тиском.
Перевагою є те, що волонтери можуть набувати нових навичок,
а працюючи з групою з іншої країни – хотіли вивчити нові
іноземні мови. Такі проекти також повинні ламати стереотипи.
Темою нашого проекту була повноцінність спільноти із
зосередженням на повазі до кожного учасника. Це надихнуло
нас на те, що молодь, спостерігаючи за нашими усіма діями,
може зберегти цю цінність, а потім своїм ставленням до інших
її проявляти. Волонтери з нашого проекту, проводячи час
разом, поділилися своїм досвідом і стали багатшими у власному
життєвому досвіді. Під час проекту ми могли дізнатися про
сусіднє місто та розширити свої історичні знання.

Фотографічна міська гра в Новогарді дозволила нам познайомитися
з історією та архітектурою міста. “Тема, яку ми обрали, виявилася
хорошою, тому що зацікавила всіх учасників проекту”.

„МИ НЕ МАЄМО МОЖЛИВОСТІ ЩОДНЯ ЗУСТРІЧАТИСЯ
З ЛЮДЬМИ З ІНШИХ КРАЇН, ТОМУ МИ ВИКОРИСТОВУВАЛИ
ЦЮ ЗУСТРІЧ, ВЧИВШИСЬ ОДИН В ОДНОГО. МИ МОГЛИ ЗНАЙТИ
СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАШИХ НАРОДІВ,
І ЗАВДЯКИ ЦЬОМУ МИ МОГЛИ КРАЩЕ ПОРОЗУМІТИСЯ”.
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ВАЖЛИВИМ АСПЕКТОМ Є ТЕ, ЩО ПРОЕКТ ЧИ ВОЛОНТЕРСЬКА АКЦІЯ,
ОКРІМ РОЗВАЖАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ, ТАКОЖ МАЛИ НАУКОВУ ЦІННІСТЬ.
ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЄ НЕ ТІЛЬКИ СВОЇХ ПІДОПІЧНИХ АБО
ВОЛОНТЕРІВ, АЛЕ ТАКОЖ І ОРГАНІЗАТОРІВ. ЗАВДЯКИ ДОБРЕ СПЛАНОВАНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ КОЖНА ГРУПА ЗНАЙДЕ ЕЛЕМЕНТИ, ЯКІ ПОЗИТИВНО ВПЛИНУТЬ
НА РОЗВИТОК ЗНАНЬ АБО ДОЗВОЛИТЬ ОТРИМАТИ ПЕВНИЙ ДОСВІД
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04 . ПРОГРАМА ПРОЕКТУ

ГОТУЮЧИСЬ ДО БУДЬ-ЯКОГО
ПРОЕКТУ, ОРГАНІЗАТОР ПОВИНЕН
ПРОДУМАТИ ВИЗНАЧЕНІ ПУНКТИ.
1. НАБІР ВОЛОНТЕРІВ

3. РЕАЛІЗАЦІЯ

Організатор повинен знайти осіб, які мають характеристики
доброго волонтера, а потім підготувати їх до педагогічної
роботи. Слід пам’ятати, що кожен волонтер повинен бути
залучений до проекту. Якщо існує можливість, волонтери
повинні брати участь у підготовці проекту.

Організатори та учасники повинні співпрацювати між собою,
бути еластичними та швидко реагувати на можливі змін
и в програмі. Слід пам’ятати надати необхідні інструменти
та матеріали для волонтерів, що проводять заняття. Учасники
проекту повинні мати можливість вносити пропозиції щодо змін
в програмі під час її реалізації. Однак то організатор вирішує чи
пропоновані зміни будуть впроваджені.

2. ПІДГОТОВКА ПРОГРАМИ ПРОЕКТУ

4. ОЦІНЮВАННЯ

Програма проекту повинна бути підготовлена завчасно, що
дасть можливість висловити свої уваги та пропозиції кожному
із зацікавлених груп. План повинен бути пропорційним, містити
дидактичні та рекреаційні елементи, а також відведений час на
розваги. Організатори та учасники повинні співпрацювати між
собою, бути еластичними та швидко реагувати на можливі зміни
в програмі.Якщо існує можливість, волонтери повинні брати
участь у підготовці проекту.

Організатори повинні пам’ятати про хороше закінчення
дня, який підведе підсумки дотихчасової діяльності, і дасть
можливість для можливих змін та модифікацій на наступних
етапах. Після завершення проекту необхідно провести
оцінювання та підвести підсумки ваших досягнень та невдач,
щоб зробити висновки на майбутнє.

Програма повинна бути належним чином збалансована, при
його створенні слід взяти під увагу графік харчування, час на
відпочинок, інтенсивність і тривалість проектових занять.
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Перед організацією проекту потрібно вибрати
відповідну тему, котра була б цікавою для
цільової групи. Вона повинна бути актуальною,
суспільно важливою та такою, яка зацікавила
б спонсорів та фінансові установи.
Наступним організаційним етапом є вибір місця
та тривалості проекту. Місце повинно відповідати
наступним критеріям: бути безпечним та
комфортним для учасників, мати зручну
комунікацію (транспорт). Було б добре, щоб
можна було використати існуючу навколишню
інфраструктуру для занять нп. спортивний або
дитячий майданчик.
Термін проведення бути зручним для
волонтерів, організаторів та доцільової групи
і враховувати їх плани занять, попередні
зобов’язання та звички. Наприклад, проект
для учнів краще провести під час канікул, проект
для студентів у період, коли немає сесії ітд.
Наступним кроком в організації є формування
команди волонтерів (в разі залучення
волонтерів в організацію проекту то повинно
початися раніше). У випадку нашого проекту,
була це міжнародна група. Волонтерів з іншої
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країни краще шукати через різні організації,
то це дасть нам можливість знайти однорідну
групу студентів з одного університету чи
фонду. Коли нам вдається сформувати
групу волотнерів, належить професійно
підготувати їх до роботи під час проекту.
Забезпечення належної підготовки допоможе
в справній реалізації проекту. Вищесказане
також передбачає пошук компетентного
перекладача, який допоможе впоратися
з підготовкою проекту, а також під час його
реалізації.
Необхідним елементом організації програми
є підготовка її плану, на нашу думку до цього
можна залучити волонтерів, але не є це
обов’язковим.
Важливим підготовчим етапом організації
є проведення логістики, закупівлі матеріалі,
монтування обладнання, організація матеріально –
технічного забезпечення проекту. По завершенню
планування необхідно ознайомити з його змістом
учасників проекту та забезпечити останніх
друкованими копіями програми.
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ОЗНАКИ ХОРОШОГО ГРАФІКУ:

НЕДОЛІКИ ПЛАНУ, ЯКИЙ МИ СКЛАДАЛИ:

• зрозумілість;
• містить перерви;
• різноманітність;
• конкретність;
• впорядкованість;
• доступність до кожного волонтера.

• мала кількість часу на виконання майстер класів;
• в
 ідсутність вправи на прощання волонтерів з дітьми. Можна
було застосувати вправу з написанням листів самим собі;
• те, що кожен міг вносити зміни в план, це призводило до хаосу;
• недотримання пунктів плану;
• відсутність тестування програми перед її реалізацією;
• забагато деталей;
• відсутність плану в кожного волонтера;
• порушення послідовності виконання ігор.

ПРО ЩО ПОТРІБНО ПАМ’ЯТАТИ
ПРИ ПЛАНУВАННІ ГРАФІКУ?

ІДЕЇ, ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ПЛАНУ:

• Потрібно враховувати природні умови.
• Про розташування перерв.
• Про можливе зміщення пунктів плану. Для цього необхідно
при розрахуванні часу на завдання закладати резервний час
на кожну вправу (10 – 15 хвилин).
• Закладати час на кожне завдання.
• Особливості кожної групи (вікові, соціальні і т.д.)
• Що кожен розуміє поставлені перед ним завдання.
• Що кожен повинен мати завдання.

• потрібно зробити великий план та повісити на видному для
всіх місці. Якщо лідера немає поруч то кожен може залишати
на ньому пропозиції, щодо його змін з вказанням імені;
• записувати план повинен тільки лідер. Якщо хтось хоче
внести зміни в план то повинен проінформувати лідера.
Проте повинен бути проінформований про зміни в плані.
• потрібно мати запасний план

СКЛАДНИКИ ХОРОШОГО ПЛАНУ:
• Інтеграція та знайомство з дітьми;
• Вправи на поглиблення свого розвитку (освітнього,
спортивного);
• Розваги.
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07. АТ М О СФ Е РА

АТМОСФЕРА Є ДУЖЕ ВАЖЛИВОЮ СКАДОВОЮ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
БУДЬ-ЯКОГО ПРОЕКТУ. НА ПРИКЛАДІ СВОГО ПРОЕКТУ, МИ
МОЖЕМО СКАЗАТИ, ЩО ТАКЕ АТМОСФЕРА. АТМОСФЕРА – ЦЕ
ТЕ ВСЕ, ЩО ПОЄДНАЛО НАС НА ПРОЕКТІ. ДОБРА АТМОСФЕРА
РОБИТЬ НАС ВСІХ ЩАСЛИВИМИ. ЗВИЧАЙНО Є ПОЗИТИВНІ
ТА НЕГАТИВНІ ФАКТОРИ, ЯКІ НА НЕЇ ВПЛИВАЮТЬ.

ПОЗИТИВНІ СТОРОНИ

НЕГАТИВНІ СТОРОНИ

• Спокійне місце реалізації проекту. Наш проект відбувався в селі
далеко від міста, тому ми змогли сконцентруватися на праці та
пізнанню себе та інших.

•Б
 рак часу. Хороша атмосфера є важливішою, ніж виконання
плану. Часом краще дозволити учасникам бавитися, коли
забава цікава для них, а ніж переривати їм та переходити до
іншого плану.

• Домашня атмосфера додавала енергію до праці. Як і вдома
поєднувалися повага, порозуміння та любов. Ми були відкриті
один для одного і на взаєм, і це дозволило нам познайомитися
і разом співпрацювати.

• Несміливі діти. Несміливі діти тримаються осторонь
і уникають участі в грах. Вони можуть почуватися відкинутими.
Треба їм приділити увагу.

• Інтергація і співпраця. Швидко нам вдалося познайомитися
та подружитися, зламати упередження та стереотипи.
Ми проводили дуже багато часу разом, та навчилися комунікувати
з нашими польськими друзями. Також перед нами було спільне
завдання, яке ми мали виконати.

•К
 онфлікти в групі. Конфлікти в групах псують атмосферу,
потрібно їх вирішувати розмовами. У нашій групі їх не було.
•М
 алі замкнуті групи. Створення малих, замкнутих груп псує
інтеграцію, негативно пливає на співпрацю.

• Створення атмосфери для дітей. Наша команда волонтерів
приготувала для дітей багато ігор та занять, під час яких вони
змогли побачити/відчути взаємоповагу та дружбу на нашому
прикладі.
• Стати дитиною. Щоб зрозуміти дітей і вміти з ними працювати,
ми самі маємо стати дітьми і гратися разом з ними.
• Спільна забава. Волонтери так само як і діти були зацікавлені
заняттями та іграми. Ця спільна забава створила неймовірну
атмосферу.
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08. ПРИКЛАДИ
ДОБРИХ ПРАКТИК

КОЖЕН ПРОЕКТ МАЄ УСПІХИ ТА НЕВДАЧІ.
У ЦІЙ ЧАСТИНІ НАШОГО ПОСІБНИКА
МИ ХОЧЕМО ОЗНАЙОМИТИ ВАС ІЗ
КРАЩИМИ ІНІЦІАТИВАМИ – ДОБРИМИ
ПРАКТИКАМИ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ
РЕАЛІЗОВАНІ В МОЛОДІЖНИХ ПРОЕКТАХ.
МИ РОЗДІЛИЛИ ОПИС НА ТРИ ЧАСТИНИ:
1. ЗНАЙОМСТВО
У цій частині ми показуємо приклади ігор, які допомагають
учасникам краще пізнати один одного. Описані нижче гри були
використані у нашому проекті і тому з повною відповідальністю
можемо стверджувати, що за їх допомогою ми змогли пізнати
учасників та осіб, до яких скерований проект.
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КОЛО ПІЗНАННЯ
• кількість людей: від 5 до ∞
• кількість часу min. 15 хвилин
• правила гри: Учасники стоять в колі, і один з них отримує м’яч.
Завдання особи з м’ячем – кинути його іншому гравцю і при
цьому говорячи своє ім’я та показуючи своє хобі. Роль інших
гравців полягає в тому, щоб повторити ім’я та показати хоббі.
Особа, яка ловить м’яч, говорить своє ім’я та показує хобі,
і група повторює. Тоді кидає м’яч до наступної людини.
•З
 верніть увагу! Кожна особа може отримати м’яч лише один
раз! Гра закінчується, коли всі подали свої імена та хоббі.
Для тесту, після останньої особи, ви можете кинути м’яч
випадково вибраній людині і попросити, щоб інші назвали
її ім’я та показали її хоббі.

2. НАУКА

ВІЗИТНІ КАРТКИ З ІМЕНАМИ
• Кількість людей: від 2 до ∞
• Кількість часу: мін. 10 хв
• Правила гри: Кожен учасник отримує смужку стрічки (бажано
маскую стрічку), яку приклеює на грудну клітку. На стрічці
кожен малює кількість горизонтальних ліній, що відповідають
кількості літер у своєму імені. Учасники вітають один одного в
парах, ходячи по кімнаті. Якщо обидві особи мають однакову
букву у своїх іменах, вони пишуть її один одному на приклеєних
стрічках. Всі учасники знайомляться, доки поки кожен впише
всі літери свого імені.
• Примітка: якщо учаснику не вистачає одної або кількох букв,
але вже познайомився з усіма то самостійно дописує відсутні
літери.

Гри та забави, які дозволяютьу ненав’зливий спосіб передати
знання учасникам.
КВЕСТ (ПІЗНАВАЛЬНІ СТАНЦІЇ)
•К
 ількість людей: 15-20, поділена на групи
•К
 ількість часу: 1,5-2 години
• Правила гри: Організатори встановлють кількість станцій, де
учасники виконують різні завдання, за які вони отримують призи.
Мінімальна кількість станцій: 4-5, які повинні обслуговувати мінімум
2 людини. Квест може бути пов’язаний з темою проекту, а призи
від окремих станцій наближують учасників до основної теми.
•У
 нашому проекті ми організували квест, лозунгом якого був
“ Szacunek “ (укр. Повага). Учасники були розділені на 3 групи,
по 5 осіб кожна. Групи отримали карту з маршрутом квесту.
Ми підготували 8 станцій (стільки, скільки букв у слові):
S – співання пісень
Z – вивчення української мови
А – баба-яга – замри
C – загадки
U – танці
N – тест на вправність
Е – гра крокодил
К – курс самооборони

ЗАВІСА
• Кількість людей: 2 організатори, мін. 4 учасника
• Кількість часу: мін. 10 хв
• Правила гри: Організатори тримають завісу. Учасники діляться
на дві команди та сидять по обох сторінах завіси. Організатори
піднімають вверх завісу, а з одного боку завіси з кожної групи
сідає по одному учаснику. Організатори опускають вниз
завісу, а завдання людей, що сидять якнайшвидше сказати ім’я
людини, що сидить на протилежному боці (інші члени команди
не можуть допомогати). Особа, яка швидше сказала ім’я
суперника, забирає його до своєї команди. Гра закінчується,
коли кожен учасник з команди візьме участь у поєдинку
перед завісою. Команда виграє, де буде більше людей після
останнього бою.

 АЙСТЕР-КЛАСИ ТАЛАНТІВ
М
• Організатори вибирають людей, які мають талант або вміння,
які вони можуть показати іншим. Учасники поділяються на
команди (щонайменше 3-4 людини) та беруть участь у майстеркласах. Їх мінімум 30 хвилин.
16
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ГРАЙ В «КОТА ТА МИШКУ»
• Гра полягає в натягненні в колі учасниками, «Кіт» стрибає на
матеріал і переслідує «Мишку». Учасники гри стоять у колі,
посередині якого вони натягують парашут. Один з учасників
стає „мишкою” і ховається під парашутом. Тоді інший учасник
стає “котом”, який на початку гри стає посередині кольорового
парашута. Гра полягає в ловлі миші котом. Завдання учасників,
що стоять в колі, перешкоджувати коту, тобто розмахувати як
хвилі кольорового парашута так, щоб кіт він не міг визначити
місце розташування миші.
• УВАГА !! Ви повинні бути обережними щодо участі в грі! Кіт може
кинутися на, створюючи загрозу в першу чергу для миші.

• У нашому проекті ми підготували уроки живопису, танцю, фотографії
та кіно, а також уроки жонглювання. Усі викладачі професійно
передавали свої знання, але проблема полягала в відсутності
достатнього часу, через це учасники мали незадоволенння.
НАУКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЧЕРЕЗ ГРУ
• Метою завдання є вивчення учасниками іноземної мови.
На картках ми пишемо по одному слову іноземною мовою
(у формі транслітерації на мову учасників для забави).
Учасники вибирають одну картку зі словом і читають її.
Якщо слово правильно прочитано, ми намальовуємо на чолі
учасника прапор країни з якої походить дане слово. Завдання
закінчується, коли всі учасники будуть мати прапори.

БОРОТЬБА З ПАПЕРОВИМИ КУЛЯМИ
• Кількість людей: кожен кожен хв. 5 осіб
• Необхідний час: 5-8 хвилин (1-2 пісні)
• Матеріали: кульки з пінг-понгу, паперові кульки
• Правила гри: Дві команди стають напроти один з одним
на певній відстані (2-5 метрів). Гравцям не дозволяється
перетинати центральну лінію. Гра полягає в киданні куль на
сторону суперника. Гра закінчується через певний час (після
закінчення музики). Виграє команда, котра має менше кульок
на своєму полі після закінчення гри.

ВЕЧІР КУЛЬТУР
• Гарна ідея під час міжнародного проекту
• дізнатись про культуру країн, з яких є учасники. Один з способів
реалізації цієї ідеї
• організувати народний вечір або вечори. Учасники представляють
культуру своєї країни в обраному ними вигляді, від мультимедійних
презентацій, танців аж до почастунку (страви / закуски / напої).
Під час такого вечора учасники, якщо це можливо, можуть
прикрасити кімнату у спосіб, пов’язаний з цією темою, а також
вдягнути національний костюм або його елементи. Під час
зустрічі можуть проводитися різні змагання та ігри.

ФЛЕШМОБ
• Це активність, що виконується в громадському місці,
наприклад, площі або парку. Має характер короткочасної
події, несподіваної для перехожих. Флешмоб прекрасна форма
вираження та спільного показу груп, що співпрацють один
з одним та проводять певний час разом. Це може бути фіналом
їх завдання. Наприклад, спільний танець, показ театральної
сцени тощо.
• Наша пропозиція виконати бельгійський танець, який раніше
був освоєний учасниками. Важливо підготувати фонову музику
та достатню звукову систему (наприклад, переносний динамік).
До танцю можна залучити бажаючих перехожих (глядачів).

ПРАКТИКУВАННЯ ПОВАГИ
• Головною темою нашого проекту було “повага”. Ми хотіли
навчити молодих людей, які щодня день перебувають
у скрутному середовищі, поважати себе, оточення та інших
людей. Кращим методом є приклад і використання знань на
практиці. Виявилося, що в нашому проекті найефективнішим
методом є практика поваги, тобто демонстрація її не лише для
підопічних, а й, насамперед, один до одного. Замість типових
уроків ми навчали молодих людей, чим є повага, працюючи
в міжнародній групі, яка цю повагу демонструвала.

Приклади ігор та забав, які ми представляємо, не є єдиними, що
полегшують знайомство один з одним та здійснення діяльності
в рамках проекту, що застосовує принципи неформальної освіти.
Каталог ігор, які можуть бути використані в подібних проектах,
широкий, обмежений лише уявою учасників. Вибираючи ігри,
слід пам’ятати про організаційні та технічні можливості проекту,
наприклад, про необхідність наявності кульок або колорового
парашута. Іншим важливим аспектом при виборі ігор та забав
є також фізична справність та безпека учасників. Більшість
представлених ігор мають універсальний характер, тому можна
їх легко адаптувати до вікових груп учасників проекту.

3. РОЗВАГИ
АНІМАЦІЯ ТАНЦЮ
• Вибір музики та танцю був зроблений волонтерами. Навчання
через багаторазове повторення елементів танцю під музику.
ОЛІМПІАДА • Е
 СТАФЕТА
• Спортивна розвага полягає на поділі на дві групи, які беруть
участь у естафеті. Група, яка досягає фінішу перша виграє.
У нашому проекті було: біг на час, гра в тачки та збирання хмизу та
дров для вечірнього вогнища.
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«НІНЗЯ»
• Учасники стають в коло, де вони витягають свої руки, і на крик
“ніндзя” одночасно відскакують назад один від одного. Один
із учасників починає гру з енергійним рухом по долоні іншого
гравця поруч. Коли торкнувся «ранений» гравець поміщає руку
за спину і не може її використовувати. Кожен гравець має один
рух у черзі по колі. Програє, той хто має обидві «поранені» руки
за спиною.

МІСЬКІ ІГРИ
• Кількість людей: мін. 2 команди (по 3-4 особи)
• Час потрібно: мін. 2 години
• Правила гри: Учасники діляються на кілька рівних груп. Кожна
команда отримує список завдань, які потрібно виконати.
Команда, яка є найшвидшою, виконає всі завдання зі списку. Вам
потрібна група людей (організаторів), щоб перевірити, чи група
правильно виконала всі завдання.
• Гра може мати різні форми. У нашому проекті ми організували
фотоконкурс, в якому чотири команди мали зробити конкретні
фотографії. Міська гра дозволяє активно зацікавити учасників
у даній темі, яка може бути різноманітною, наприклад, історія,
географія, природа чи екологія.
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