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DOCCU – fest
«Будуємо демократію разом!»
Спікери DOCCU – fest:
 Владислав Мангер, голова Херсонської обласної ради
 Євген Криницький, директор департаменту освіти, науки та молоді Херсонської
обласної державної адміністрації
 Оксана Сілюкова, директор Херсонського Центру розвитку місцевого
самоврядування
 Анатолій Зубко, ректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
 Наталія Протасова, керівник Швейцарсько-українського проекту DOCCU, голова ГО
«Розвиток громадянських компетентностей в Україні»
 Рольф Голлоб, керівник Швейцарсько-українського проекту DOCCU, професор
Цюріхського педагогічного унверситету (Швейцарія)
м. Херсон, вул. Покришева, 41
17 травня 2018 року

DOCCU-fest – це унікальна платформа для популяризації нових педагогічних ідей і
технологій, спрямованих на розвиток громадянських компетентностей у дітей і молоді,
виявлення творчих педагогів та учнівської молоді готових до розбудови нової демократичної
школи, обміну передовим педагогічним досвідом, співпраці і вирішення спільних завдань за
принципом «Give – Get» («Дай, якщо можеш – Візьми, якщо хочеш»).
Мета DOCCU-fest: презентація кращих практик з освіти для демократичного
громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ) в умовах розбудови Нової української школи.
Учасники DOCCU-fest: керівники закладів освіти, представники місцевої влади,
педагогічні та науково-педагогічні працівники, учні та їх батьки, представники громадських
організацій, експерти, тренери проекту DOCCU та всі зацікавлені особи.
Напрями роботи DOCCU-fest:

Формування
громадянських
компетентностей в
освітньому процесі

Демократичне
врядування в Новій
українській школі

Взаємодія школивлади-громади

Номінації DOCCU-fest:

DOCCU-концепція

•програми розвитку закладів освіти, сайти закладів освіти, положення про
учнівське самоврядування тощо, що створені з урахуванням демократичних
цінностей та містять процедури демократичного врядування

DOCCU-технології

•науково-, навчально-методична видавнича продукція, розробки тренінгових
занять, планів-конспектів уроків, годин спілкування, сценарії позакласних
заходів, квестів, майстер-класів, зміст яких спрямований на впровадження
освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини

DOCCU-візія

•флешмоби, відеоролики, відеофільми, анімація, документальні фільми,
мультфільми, які популяризують демократичну участь, різноманітність як
цінність, рівні права, повагу до людської гідності та мирне життя в сучасному
освітньому просторі громади

DOCCU-літературний
калейдоскоп

•есе, гуморески, казки, вірші, нариси, що пропагують демократичні цінності

DOCCU-палітра

•малюнки, комікси, постери, плакати, колажі тощо, що висвітлюють
прагнення українського народу до гідного життя в демократичному
суспільстві Сильної, Заможної, Квітучої України

