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Оксен Лісовий,
директор НЦ «Мала академія наук України»

Нині ми всі прагнемо змін та мріємо жити
у свідомому, демократичному й вільному
суспільстві. Проте маємо пам’ятати: всі великі
трансформації починаються із трансформацій
особистісних та локальних. І якщо кожен
візьме відповідальність за власне життя
й життя тих, хто поруч, – незворотний апгрейд
на рівні країни не забариться! Це добре
усвідомили та прийняли за правило герої цієї
книжки – учасники Школи «Агенти змін».
Школа
допомагає
підліткам
зрозуміти,
наскільки
їхня
проактивність
важлива
в контексті життя селища міського типу чи
села, невеличкого міста або ж індустріального гіганта. А також наскільки важливо мріяти
сміливо й робити так, аби ці мрії не залишалися тільки в голові чи на папері.

Тут навчають не чекати, поки хтось прийде
і розв’яже проблеми, а надихають створювати самим перші й водночас надважливі
соціальні проєкти – від культурних до урбаністичних, – що змінюють життя громади чи
навіть цілої країни!
Учні «Агентів змін» – це супергерої, які
живуть не в коміксах, а серед нас, це свідомі
громадяни, майбутні лідери суспільної
думки та справжні патріоти. А цьогоріч
вони довели, що можуть не тільки рухати
цей VUCA-світ, а й адаптуватися до його
фантастичних поворотів! Головний доказ –
успішно реалізовані, попри коронакризу
й тотальний перехід в онлайн, проєкти, про
які йдеться в цій книжці!
Будьте справжніми, будьте мрійниками,
змінюйтеся та рухайте цей світ!
І хай вам щастить!

Дорогі читачі!
У руках ви тримаєте книгу проєктів учасників
Школи «Агенти змін» 2020 року. Цей рік став
викликом для всього людства та особисто
для кожного з нас. Водночас він довів,
що, маючи мрію і бажання творити зміни,
втілювати ідеї й наполегливо працювати
можливо за будь-яких умов. Цей рік навчив
нас усіх бути життєстійкими та резильєнтними,
креативними і згуртованими.
Ідея Школи пронизана величезною повагою
до дитини та її індивідуальності. Адже кожна
дитина – це неповторна особистість і дар. Ми
віримо, що чим краще нам вдається розкрити
потенціал усіх учасників, тим щасливіше
суспільство можемо спостерігати навколо.

Протягом усіх етапів учасники вчаться бути
більш сміливими, аргументувати власну
точку зору, ставити досяжні цілі, а також
життєстійкості, проєктному менеджменту,
креативності, роботі в команді, плануванню,
тайм-менеджменту, вмінню брати ініціативу
у свої руки і приймати рішення, системно
мислити й передбачати ризики проєктів.
А найгловніше – кожен учасник віднаходить
себе, свої цінності та мрії.

“

Підлітковий вік – період нестабільного розвитку, який характеризується кризою. Майже всі вчені вважають кризу підліткового віку
найгострішою, найтривалішою порівняно з
усіма попередніми кризами. В цьому віці зміна соціальної ситуації розвитку пов’язана із
прагненням долучитися до світу дорослих.
У зв’язку з цим змінюється характер внутрішньої позиції підлітка. Найкраще пережити ці
зміни можливо у згуртованій команді разом із
досвідченими тренерами та експертами, що
працюють за методологією Школи, враховуючи всі вікові особливості учасників. Нашим
завданням у Школі і є виявлення талантів дітей, допомога та надання інструментарію для
їхньої реалізації.
			

Втілення власної ідеї допомагає учасникам
ставати більш впевненими та вірити у свої
сили, отримувати досвід і компетенції, які
супроводжуватимуть їх упродовж усього
життя. Міцна спільнота однодумців та шлях
подолання труднощів стають опорою для
майбутніх цілей і мрій агентів.
					
Бажаю успіхів та натхнення усім, хто тримає
цей збірник у руках. Нехай приклади
наполегливих кроків підлітків до творення
країни, в якій хочеться жити, навіть
в умовах пандемії спонукають творити нові
сенси для людей навколо. Ми щиро вдячні
кожному учасникові за наполегливість,
батькам, менторам, партнерам і викладачам
за підтримку та віру в наших дітей!

Катерина Клюзко,
засновниця Школи «Агенти змін»

Що таке
Школа
«Агенти
змін»?
Це всеукраїнський освітній
проєкт для підлітків, який
заохочує до:
•
•
•
•

саморозвитку;
відповідального
та свідомого
громадянства;
проактивної участі;
розвитку громад.

Школа «Агенти змін» (Школа з громадянської та волонтерської участі й патріотичного виховання «Агенти змін», заснована дитячою психологинею Катериною Клюзко в 2015
році) – це всеукраїнський освітній проєкт для активних підлітків 13–17 років (учнів 8–10-х класів) з усієї України, які мають бажання створювати й розвивати власні ініціативи для
вдосконалення життя своєї громади в теперішніх українських реаліях, а також вивчають і поглиблюють розуміння понять «громадянське суспільство», «громада», «відповідальна
участь».
Результатом навчання в Школі є реалізований підлітками
в їхньому рідному населеному пункті соціальний, екологічний або культурно-мистецький проєкт.
Наша Школа – це перший всеукраїнський проєкт, метою
якого є виховання громадянської свідомості учнівської
молоді шляхом неформального інтерактивного навчання,
що втілюється з 2015 року. Школа є першою в Україні
спробою системного навчання дітей громадянській освіті,
яка передбачає створення умов для формування у підлітків
активної життєвої позиції, здатності до самореалізації
в умовах життя у громадянському суспільстві, набуття
успішного
соціального
досвіду,
лідерських
якостей
та усвідомлення причетності до локальної громади.
З 2016 року проєкт Школи «Агенти змін» був затверджений
Міністерством освіти і науки України як один із напрямів
позашкільної освіти в рамках Всеукраїнських наукових
профільних шкіл Малої академії наук України. За роки його
реалізації підлітками втілено майже 300 унікальних проєктів
по всій Україні. 		
Навчання здійснюється протягом року з використанням тренінгових інтерактивних (неформальних) методик «leaning
by doing», які включають комплексний погляд на розвиток
особистості та індивідуальний підхід до кожного учасника. Заняття у Школі разом із досвідченими тренерами й викладачами формують в учасників усвідомлення своєї ролі у соціумі,
участі та можливостей впливу на його розвиток. У програмі також передбачені цікаві зустрічі, екскурсії містом і творчі вечори.
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Окрім знань із проєктного менеджменту та свідомого громадянства
учасники отримують:
•
•
•
•
•
•
•

цікаві знайомства;
друзів з усієї України й міцну спільноту;
зустрічі з відомими особистостями;
арт-терапії та рефлексії;
ранкові руханки;
ранкові медитації й майндфулнес;
навички майбутнього-2025.

Теоретичним підґрунтям розроблення програми Школи «Агенти змін»
є теорія навчання в дії (learning by doing) Джона Дьюі. Навчання в дії –
це отримання знань, умінь та навичок під час практичної діяльності.
Найефективніше розуміння й засвоєння інформації відбувається через дію,
її подальше осмислення та пошук шляхів удосконалення. Тому таке навчання
є одним з основних принципів неформальної освіти. Воно передбачає
внесення до навчальної програми достатньої кількості практичних вправ
і опрацювання теоретичного матеріалу на практиці (наприклад, через
роботу в малих групах чи рольові ігри)1.
Кожен учень опановує сукупність знань, умінь, навичок та інших компетенцій
у процесі навчання за програмою, яку можна ідентифікувати, кількісно
оцінити й виміряти.
Наш курс включає як розвиток громадянських компетенцій учнів, так
і «soft-skills» через використання інтерактивних технологій навчання2
та різноманітних засобів і методів з метою набуття нових знань, розвитку
соціальних та особистісних компетенцій, формування чи переосмислення
власної позиції.

Абетка неформальної освіти, фасилітації і тренерства «ТОБТО», «Інша Освіта». URL: http://insha-osvita.org/
wp-content/uploads/2018/07/Abetka-Facilitation-Insha-Osvita.pdf (дата звернення: 17.01.2020).

1

2
Баханов К. О. Організація особистісно орієнтованого навчання. Порадник молодого вчителя історії. Харків:
Основа, 2008. URL: http://dspace.bdpu.org/bitstream/123456789/93/1/Bakhanov%20K.O.%20Orhanizatsiya%20osobystisno%20oriyentovanoho%20navchannya.%20Poradnyk%20molodoho%20vchytelya%20istoriyi.pdf (дата звернення:
17.01.2020).
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Цілі Школи:				
•
•
•
•
•
•
•

допомогти підлітку
усвідомити власні цінності;
зміцнити потенціал молоді
шляхом навчання в дії;
долучити підлітків до
розвитку своїх громад;
розширити мережу
активних підлітків зі всієї
України;
популяризувати
неформальну громадянську
освіту;
долучити до реалізації
Цілей сталого розвитку
ООН 2030;
розвинути навички
волонтерської діяльності,
комунікації та креативності.

У Школі ми вводимо термін «підліток – агент змін»,
тобто такий підліток, який може впливати на розвиток
своєї громади, створювати об’єднання з однолітків
для реалізації суспільно значущих проєктів та ідей або
розв’язання проблем на місцевому рівні.
Термін «агент змін» (англ. «agent of changes», або
«change agent») трапляється здебільшого в описаннях
інноваційних підходів у бізнес-компаніях, де розглядали
агентів змін як таких, що впроваджують нові методи
чи підходи або стають ініціаторами змін у компаніях
і беруть відповідальність за це3.
Під терміном «агенти змін» розуміють як окремих особистостей (individuals), так і взаємопов’язані механізми (interconnected mechanisms), що утворюють інфраструктуру змін в організаціях4.
Крім основної ролі управління змінами в організації
агенти змін виявляють себе як:
•
каталізатори змін (спричинюють або генерують
зміни);
•
особи, які пропонують розв’язання проблем
(solution givers);
•
помічники або асистенти процесу (process helpers);
•
ланка, що зв’язує між собою всі ресурси
(resource linkers)5.

3
Шихненко Е. И. Роль агентов изменений в образовательных организациях:
зарубежный опыт реформирования школьного образования. Азимут научных
исследований: педагогика и психология. 2014. № 1. С. 83. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-agentov-izmeneniy-v-obrazovatelnyh-organizatsiyah-zarubezhnyy-opyt-reformirovaniya-shkolnogo-obrazovaniya/viewer (дата звернення:
21.01.2020).

Change Agent Mechanisms for School Improvement: Infrastructure not Individuals //
The Center for Mental Health in Schools: Special Resource Material, 14 p. URL: http://smhp.
psych.ucla.edu (дата звернення: 21.01.2020).

4

5
Havelock R., Zlotolow S. The Change Agent’s Guide. 2nd Edition. New Jersey : Educational
Technology Publications, 1995. 262 p.
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Сучасна теорія організації наголошує на тому, що для
здійснення системних змін в організаціях потрібно
мислити не тільки категорією окремого індивіда
як агента змін, а й розуміти важливість побудови
інфраструктури для механізму агентства.
В освітньому процесі агенти змін – це учні, які краще
підготовлені до майбутнього. Агентство часто плутають
з іншими поняттями: мотивацією, психологічними
рисами, викликом, самоорганізацією, планомірністю,
стійкістю чи раціональним вибором. Люди з почуттям
особистого агентства демонструють багато з цих
можливостей. Та агентство – це не лише мотиваційний
потяг чи вроджена психологічна риса. Як припускають
вчені Дж. Міровський і C. Росс, це радше ресурс, який
розробляють люди і який змінюється через соціальний
прошарок, особистий досвід та життєвий шлях. Хоча
агентство може розглядатися як універсальна здатність,
більшість досліджень трактують його як готовність брати
на себе відповідальність і ставати активною частиною
суспільства, створюючи зміни та впроваджуючи
інновації.
У нашому випадку підлітки, що реалізовують власні
проєкти та запроваджують ініціативи, стають такими
інноваторами й «агентами змін» у своїх громадах.
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Участь у Школі:
•

•
•
•
•

об’єднує зусилля молоді
задля розв’язання
проблем, які непокоять
спільноту;
сприяє розкриттю
талантів підлітків;
спонукає до виявлення
спільних інтересів
і зацікавлень школярів;
заохочує до зміцнення
дружніх зв’язків;
поглиблює усвідомлення
підлітком себе та своїх
цінностей.

Історія Школи
Ідея створення Школи як простору, де діти та підлітки мають можливість
стати щасливішими, де їм допомагають у самореалізації на партнерських
засадах, де вони навчаються на принципах поваги, уваги до кожного
і довіри, виникла ще в 2012 році у Катерини Клюзко, яка на той час працювала
в Школі Монтессорі й опікувалася дітьми з дитячих будинків та інтернатів,
очолюючи Молодіжну ініціативу «Серце в долоньках».
У процесі дослідження нових освітніх підходів і концепцій поступово
було напрацьовано досвід роботи з дітьми та молоддю, що спочатку став
основою проєкту «ON-Life! Цінності українців»6 за підтримки Британської
Ради в Україні у межах Молодіжної ініціативи «Серце в долоньках», яку
очолювала пані Катерина, а потім – базою для розроблення методики
Школи громадянської освіти «Агенти змін».

2015 рік – заснування Школи
У лютому – березні 2015 року Катерина Клюзко відвідала США за програмою
стажування «Виховання громадянської свідомості молоді в контексті
освітньої реформи» («Youth Citizenship: Civic Education Reform in Schools»)
у рамках проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Навчальні
програми професійного зростання».
Повернувшись звідти, вона презентувала своїм колегам з МІ «Серце
в долоньках» приклади громадянської освіти та виховання молоді. Протягом
10 років пані Катерина та її колеги працюють зі школярами в напрямі
неформальної освіти і через тренінги розвивають внутрішній потенціал
та соціальну відповідальність молоді.
Події 2014 року, початок російської агресії на Сході нашої держави
і досвід США допомогли зрозуміти потребу розроблення програми
з громадянської освіти для підлітків в Україні. За підтримки Чернігівського

6
В Україні молодь почне говорити про цінності. URL: https://gurt.org.ua/news/recent/14049/ (дата звернення:
21.01.2020).
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Центру гуманістичних технологій «АХАЛАР»7 та громадської організації зі
Словаччини «Official Development Assistance of the Slovak Republic “Slovak
Aid”8» – у межах програми Школи локальної демократії для громадських
активістів України, що проходила в Чернігові, – був запущений пілотний
проєкт із громадянської освіти для підлітків, який заохочує їх брати активну
участь у житті суспільства.
Після цього був розроблений пілотний проєкт під назвою «Школа
громадянської участі “Агенти змін”» – у форматі літнього табору для школярів
від МІ «Серце в долоньках».
У червні 2015 року в Лишнянському НВО (Київська область) відбулася перша
літня Школа громадянської участі «Агенти змін». Упродовж двох тижнів
22 школярі навчалися ефективно комунікувати, обговорювали поняття
«громадянське суспільство», «громада», «відповідальна участь» і визначали
власні цінності. Літня школа базувалася на принципах відкритості, свободи,
творчості.
На одному із занять школярі створювали малюнки, долучившись до
благодійного аукціону та збору коштів на лікування онкохворого хлопчика,
що стало демонстрацією того, як можна залучати кошти для надання
допомоги або розв’язання соціальної проблеми. Після Школи учні разом з
учителями реалізували власні проєкти, розроблені задля розвитку своєї
громади, – це, зокрема, організація клубу друзів із вивчення іноземної
мови, облаштування спортивного майданчика, запрошення волонтерів
з Нідерландів та волонтерська акція з прибирання лісу.
18 червня 2015 року в культурному центрі Посольства США «America House»
Катерина Клюзко разом зі школярами й викладачами презентувала
представникам Посольства США та Корпусу миру США в Україні результати
роботи Школи «Агенти змін».
Наступним кроком стало заняття «Цінності в громаді», організоване
в межах дитячої програми міжнародного фестивалю сучасного мистецтва
«ГОГОЛЬФЕСТ» у вересні 2015 року за співпраці з випускницею цієї самої
програми стажування в США Світланою Бабінець, керівницею відділу
позашкільної освіти Київської міської державної адміністрації.
Дао активності / Центр гуманістичних технологій АХАЛАР. С. 121. URL: http://ahalar.org/media/
DAO_1.pdf http://ahalar.org/news/560 (дата звернення: 21.01.2020)

7

8

SlovakAid na POHODE 2019. URL: https://www.slovakaid.sk/en/slovakaid (дата звернення: 21.01.2020).
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Успіх пілотного табору спонукав Катерину Клюзко звернутися до
Національного центру «Мала академія наук України». Директор Центру
Оксен Лісовий підтримав ідею співпраці. Результатом стало введення нової
тематики «громадянська освіта» до переліку предметів Малої академії наук
із дослідницької та проєктної діяльності школярів України. Наступні серії
тренінгів Школи «Агенти змін» відбулися восени 2015-го і навесні 2016 року
на базі Міжнародного центру дитячої наукової творчості Малої академії наук
України (MANLAB.CAMP).

У жовтні – грудні 2015 року тренінги Школи були проведені
в Міжнародному центрі дитячої наукової творчості Малої академії наук
України (MANLAB.CAMP) разом з Юлією Кравченко – тренеркою програми
«Філософія для дітей» (P4C), та тренерами Іриною Колотило і Дмитром
Трофименком.
Протягом шести днів 24 активні школярі із сіл та містечок України, зокрема
й тимчасово переміщені із зони конфлікту та діти учасників бойових дій,
розмірковували про своє покликання і місце у світі та громаді, про цінності
громадянського суспільства, відповідальне лідерство, вміння працювати
в команді, планували власні проєкти для покращення життя своїх громад.
Також учасники відвідали представництво ООН в Україні та ЮНІСЕФ, де
ознайомилися з діяльністю міжнародних організацій і долучилися до
всесвітньої акції «Найбільший урок у світі» («The World’s Largest Lesson»).
Діти зустрічалися з експертом із децентралізації Ярославом Жиденком
з «Офісу реформ», експертами з проєктного менеджменту – виконавчою
директоркою Центру політичних студій та аналітики «Ейдос» Ольгою Будник
і менеджером з організаційного розвитку Сергієм Корнилюком. Після
вдалого досвіду з Центром Сергія Корнилюка й Ольгу Будник запросили
до співпраці на постійній основі як тренерів і менторів із проєктного та
організаційного менеджменту Школи «Агенти змін».

2016 рік – співпраця з Національним центром «Мала академія
наук України»
Міністерство освіти і науки України в 2016 році затвердило проєкт Катерини
Клюзко «Школа громадянської активності і волонтерської участі “Агенти
змін”» як один із напрямів позашкільної освіти в рамках Всеукраїнських
наукових профільних шкіл Малої академії наук України.
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Відтоді кількість учасників збільшилася з 25 до 50, а програма разом із
залученими з партнерських організацій фахівцями розширилася до
триденних сесій у чотири етапи протягом року, доповнених дистанційними
завданнями й менторством за участю тренерів Ольги Будник, Сергія
Корнилюка, Олени Котляр та Ірини Колотило9.
З 2016 року Школу «Агенти змін» втілюють Національний центр «Мала
академія наук України» спільно з Молодіжною ініціативою «Серце
в долоньках», Центром політичних студій та аналітики «Ейдос» і Благодійною
фундацією «Агенти змін» під керівництвом Катерини Клюзко.

2018 рік – масштабування проєкту за фінансової підтримки
Фонду демократії ООН (UNDEF)
З 1 квітня 2018 року Школа стала частиною масштабного проєкту «Підлітки
змінюють громади в Україні через громадянську освіту – “Агенти змін.
Діти”». Головною його активністю є масштабування Школи та її тренінгового
курсу «Агенти змін. Діти».
У 2018–2019 роках у Школі взяли участь 125 учнів зі всієї України. Всього було
проведено п’ять Шкіл – 25 учасників у кожній – у чотирьох містах: Києві,
Львові, Вінниці й Полтаві (у столиці Школа проводилася двічі), в чотири
триденні етапи та з навчальною поїздкою до Італії.
Проєкт «Підлітки змінюють громади в Україні через громадянську освіту –
“Агенти змін. Діти”» впродовж 2018–2020 років реалізували Центр «Ейдос»,
Національний центр «Мала академія наук України», Благодійний фонд
«Агенти змін», Молодіжна ініціатива «Серце в долоньках» за фінансової
підтримки Фонду демократії ООН (UNDEF).
У межах проєкту були проведені навчання місцевих працівників у всіх
областях України, навчання тренерів у нових містах та осередках, а також
масштабні освітні форуми для вчителів і підлітків України.

9
Навчальні програми професійного зростання. Історії успіху. Випускниця вчить школярів бути активними
і соціально відповідальними. URL: http://ptp.ceume.org.ua/%d0%b2%d0%b8%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%8f-%d0%b2%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8f%d1%80%d1%96%d0%b2-%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2/ (дата
звернення: 21.01.2020).
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2020 рік – продовження діяльності на базі Національного
центру «Мала академія наук України»
У 2020 році відбувся восьмий набір до Всеукраїнської школи
з громадянської та волонтерської участі й патріотичного виховання
«Агенти змін» у новому форматі змішаного онлайн-навчання в рамках
профільних шкіл Національного центру «Мала академія наук України»
спільно з Молодіжною ініціативою «Серце в долоньках», Центром
політичних студій та аналітики «Ейдос» і Благодійною фундацією
«Агенти змін» під керівництвом Катерини Клюзко. В результаті восьмої
онлайн-школи «Агенти змін» 2020 маємо: 160 годин онлайн-навчання,
45 учасників-підлітків із 20 областей, 92 237 грн зібрано на проєкти,
7176 осіб залучено та 30 проєктів втілено.

Як проходить
навчання
Усі сесії Школи відбуваються в ігровій і творчій атмосфері з досвідченими тренерами та
запрошеними лекторами. Школа проводиться в чотири етапи протягом року й передбачає домашні дистанційні завдання для учнів.
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На першому етапі Школи «Агенти змін» учасники знайомляться,
дискутують про роль цінностей і лідерства, вчаться працювати
в команді, опановують основи проєктного менеджменту як інструменту
втілення своїх мрій у життя. Заняття з арт-терапії та психологічні вправи
стимулюють до глибокої рефлексії, створюють атмосферу взаємного
прийняття й емоційної підтримки.
Під час цього етапу учасники:
•
вивчають себе та власний потенціал;
•
переосмислюють своє місце у світі;
•
досліджують власні цінності;
•
усвідомлюють глибинні мрії;
•
знайомляться з поняттям відповідального лідерства;
•
опановують основні знання з проєктного менеджменту.
На першому етапі, після формування довіри між учасниками
і тренерами, ми разом досліджуємо внутрішній світ підлітків. В основі
створення школи ключова ідея: неможливо змінити світ, не змінивши
себе. Для того, щоб змінити себе, спочатку необхідно себе пізнати та
визначитися з питаннями: Хто ти? Де твоє місце в цьому світі? Якими цінностями ти керуєшся? Що ти знаєш про місце, в якому живеш? Що хочеться змінити? Що у твоїх силах? І чому саме ти маєш
це робити? Ці питання є надзвичайно важливими для підліткового
віку. Учасники мають змогу дискутувати, розмірковувати й аналізувати
власні переконання та ідеали.
Окрім методів «навчання через дію» та арт-терапії зі створення
мрій, на першому етапі ми використовуємо уроки американського
викладача Метью Ліпмана за програмою «Філософія для дітей», яка
навчає критичного і піклувального мислення, розвитку креативності
та вміння слухати інших, аргументувати й приймати іншу точку зору. За
цим методом відбувається вправа «Моє місце у світі». Вона допомагає
учасникам побачити, наскільки різні бувають думки в їхніх однолітків,
проаналізувати власне візуальне зображення свого місця у світі та
зображення інших учасників.
На першому етапі ми надаємо велику увагу розвитку особистості,
характеру, цінностям, новим навичкам. Саме тому серед практичних
вправ зосереджуємо увагу на понятті відповідального лідерства,
проактивній участі та роботі в команді. За основу взяті принципи Стівена
Кові та його теорія про проактивність, за якими відповідальне лідерство
базується на повазі, активній участі, підтримці інших, самоаналізі, вмінні
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ПЕРШИЙ
ЕТАП:

«Цінності у світі
можливостей»

вирішувати складні питання, відповідальності за прийняті рішення,
здатності мотивувати команду на позитивний результат та ін.10
Для нас важливо розглядати поняття лідерства в сучасному контексті.
Лідери – не ті, хто керують усіма, а ті, хто допомагають досягти спільних
цілей разом із командою, дослухаючись до кожного, і приймають
рішення, аналізуючи пропозиції команди.
«Лідерство – це здатність говорити людям про їхню цінність і потенціал
так, щоб вони надихалися цим та розвивали в собі ці якості», –
Стівен Р. Кові.

ДРУГИЙ ЕТАП:
«Від мрії до дії.
Мистецтво змін»

Цей етап присвячений темам: світ, суспільство, громада – тому,
як працює суспільство довкола нас; усвідомленню механізмів
роботи громадянського суспільства (взаємодія держави, бізнесу та
громадського сектору). Етап має прикладний і практичний характер.
Учасники, які підготували вдома плани виконання власних проєктів,
запрошуються на другий етап Школи «Агенти змін», що відбувається
через 1,5–2 місяці після першого етапу. Між другим та третім етапами
учасники працюють над втіленням власних проєктів за підтримки
менторів і тренерів
Під час другого етапу вивчаються такі теми:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

взаємодія держави, бізнесу та громадського сектору;
поняття громадянського суспільства;
менеджмент волонтерського руху;
як втілювати проєкти в життя;
як розпочати власну справу;
мистецтво презентації проєкту;
публічні й особисті фінанси;
медіаграмотність;
методи ефективної комунікації.

Кові Стівен Р. 7 звичок надзвичайно ефективних людей / пер. з англ. О. Любенко. Харків : Книжковий
Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2012. 384 с.
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ТРЕТІЙ ЕТАП:

«Від локального
до глобального»
На цей етап запрошуються учасники, які втілили
в життя свою ідею. Третій етап – це етап святкування
маленьких перемог та аналізу пройденого шляху.
Учасники публічно презентують свої проєкти перед
ЗМІ й громадськістю, діляться досягненнями, набутим
досвідом, а також труднощами, з якими довелося
зустрітися під час реалізації проєктів.

Третій етап – це:
•
•
•
•
•

презентація реалізованих проєктів;
зустрічі з видатними особистостями та ЗМІ;
екскурсії до креативних просторів і підприємств, музеїв;
ознайомлення з Цілями сталого розвитку ООН;
знання про життєстійкість.

Публічна презентація
Щороку відбувається публічна презентація проєктів випускників,
де вони мають змогу поспілкуватися з громадськістю та
представниками ЗМІ, відповісти на їхні запитання. З 2015
року публічні презентації проходять у Києві за сприяння
Американського дому в Україні. В 2020 році в умовах пандемії ми
організували пряме включення з Освіторії у місті Києві з частиною
випускників, які змогли долучитися.
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У своїх виступах учасники презентували такі проєкти:
•
•
•
•
•
•
•
•

зображення муралу «Змінюй» на стіні спортивної школи
в місті Турійську – Олександра Хільчук, 16 років;
запис власної пісні «Всемирные сети» у студії звукозапису –
Іван Лазар, м. Київ, 16 років;
створення туристичних відеороликів про Україну «Шпацер
княжим краєм» – Андріана Петрикевич, м. Теребовля,
15 років;
розробка власної екогри для дітей про сортування сміття
«ЕкоХатка» – Анна Гаюк, м. Запоріжжя, 15 років;
онлайн-проєкт у форматі TED talks про дизайн-мислення та
креативну презентацію «Talks outside the box» – Ярослава
Ящук, м. Київ, 16 років;
всеукраїнська онлайн-вікторина «Карантинне ЄВРО 2020»
для поціновувачів футболу – Сергій Ярош, м. Запоріжжя,
16 років;
бізнес-проєкт зі створення авторських принтів на одязі та
аксесуарах «NEBО» – Анастасія Сольвар, м. Сокаль, 15 років;
онлайн-магазин молодіжного одягу з ручною вишивкою
«IRIDE», Ірина Кухарук, с. Сестрятин, 15 років.

У 2020 році учасники
з 15 областей реалізували
30 проєктів:

3

7

2

3

2

11

2

у сфері освіти

благодійності

Дискусія про навички-2025
На третьому етапі є змога зустрітися з видатними
особистостями та відвідати цікаві місця. В 2020 році в рамках
публічних презентацій була організована екскурсія в Музей
науки й відкрита дискусія «Навички 2025 World Economic
Forum: інструкція з провадження».
«Навички
2025
World
Economic
Forum:
інструкція
з провадження» – це про те, як формувати в освітньому
просторі топнавички 2025 від WEF в умовах карантину
та змішаного навчання. У дискусії взяли участь директор
НЦ «Мала академія наук України» Оксен Лісовий, співзасновник
і член наглядової ради «Української академії лідерства»
отець Андрій Зелінський, учителька історії, правознавства,
кращий вчитель громадянської освіти за версією Global
Teacher Prize Ukraine 2020 Леся Юрчишин, засновниця Школи
громадянської участі «Агенти змін» Катерина Клюзко, а також
Ольга Харасахал, яка розробила новий метод діагностики
раку. Модерувала – Дзвенислава Новаківська, фахівчиня
з комунікації змін та візуалізації даних.
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бізнесу

культури

спорту

екології

IT

За годину спілкування експерти:
•
•
•

проаналізували фундаментальні цінності – ідейний
інструмент для реалізації навичок у молоді;
назвали ключові меседжі в роботі з молоддю в Українській
академії лідерства, Школі «Агенти змін» і Малій академії наук
України – свободу думки, довіру та роботу з мріями;
згадали про інноваційні методи роботи з учнями серед
вчительської спільноти, їх упровадження в умовах онлайннавчання.

Також спікери висловили практичні поради й рекомендації для
батьків та освітян стосовно роботи із сучасною проактивною
молоддю:
•
почніть з прямого спілкування з молоддю і прислухайтеся
до її думки;
•
акцентуйте на результаті досягнень;
•
вірте у власні сили та нагадуйте про віру в себе дітям;
•
об’єднуйте людей зі спільними цінностями й формуйте
середовище для молоді;
•
не бійтеся свого «незнання», вдосконалюйтеся,
використовуючи всі можливі інструменти;
•
акцентуйте на свободі дитини, даючи пораду.
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Найбільший урок у світі
Щороку учасники Школи під час навчання
відвідують представництво ООН в Україні
й опісля у своїх навчальних закладах проводять
«Найбільший урок у світі» про Глобальні цілі
сталого розвитку та права дитини в рамках
домашнього завдання перед четвертим етапом
Школи «Агенти змін».
У 2020 році пандемія не стала на заваді.
Учасники Школи спробували себе в ролі
вчителів: вигадували різні форми навчання,
як офлайн, так і онлайн, практикували ігрові
методи та роботу в групах. 18 підлітків залучили
до уроку про Глобальні цілі сталого розвитку
й права дитини більш ніж 450 школярів із
різних куточків України. А загалом за 2017–
2020 роки учасники провели «Найбільший урок
у світі» для 4877 дітей та підлітків.

Результат проведення
«Найбільшого уроку
у світі» випускниками
Школи «Агенти змін»
у 2020 році

Результат
проведення
«Найбільшого
уроку у світі»
випускниками
Школи
«Агенти змін»
за 2017–2020 роки

2017–2020
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Відгуки про «Найбільший урок
у світі» від учасників Школи 2020 року
Ярослава Ящук,
м. Київ,
16 років:
«Було надзвичайно приємно проводити урок та бачити посмішки
дітей! Щаслива, що велася жвава розмова, а не лише звучав мій
монолог, якого я трохи боялася ) Учні були дуже активні – ділилися
думками щодо проблем людства, як давно вони існують і звідки
взялися. Презентуючи самі 17 Цілей та діяльність ООН, була
вражена допитливістю класу».

Марта Джигринюк,
м. Тернопіль,
15 років:
«Мені сподобався такий досвід. Адже я давно хотіла побороти
страх перед публічними виступами. І це був значний вихід із зони
комфорту, але все вдалося. Дітки слухали та брали активну участь
в обговоренні! Дехто навіть знав про ЮНІСЕФ і ООН».

Андріана Петрикевич,
м. Теребовля,
15 років:
«Мені дуже сподобалося бути в ролі вчителя, я відчувала себе
маленьким Колумбом для дітей. Їхні відповіді, допитливі очі та
усмішки додавали впевненості в собі. На мою думку, це безцінний
досвід, який пригодиться мені у будь-якій професії. Також крутим
досвідом був сам процес підготовки до уроку: використання
методів “мозковий штурм”, “мікрофон”, поєднання групових та
індивідуальних форм роботи, різноманітних ігор».
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ЧЕТВЕРТИЙ
ЕТАП:
«Мислити як
громадянин»
На четвертий етап
запрошуються учасники,
які провели урок про
Цілі сталого розвитку
в себе в місті та хотіли
б продовжувати
свою громадянську
активність на місцевому
рівні. На цьому етапі
ми розглядаємо
концепції свідомого
громадянина, драбину
Харта й аналізуємо
політичні партії та
ідеології в Україні.
Учасники знайомляться
з концепціями розвитку
міст і проводять власне
дослідження.

Однією із сесій четвертого етапу є симуляція бюджетного
процесу, під час якої учасники формують видаткову частину за
профільними сферами, як-от: соціальна, освітня сфери, охорона
здоров’я та культура. Учні працюють у мінікомандах: проводять
калькуляцію, обговорення відповідно до ідеологічних засад
своїх політичних сил, а потім представляють напрацьовані
результати бюджетному комітету, де відбувається подальше
голосування і затвердження бюджету міста-держави.
Під час цього етапу учасники:
•
дізнаються, хто такий «свідомий громадянин»;
•
досліджують, хто керує державою й містом;
•
аналізують, навіщо платити податки та хто
розпоряджається бюджетом;
•
шукають шляхи розв’язання важливої для них проблеми
в місті;
•
зустрічаються з депутатами місцевих рад;
•
вчаться ставити нові цілі;
•
ознайомлюються з навичками 2020–2025 і світовим
дослідженням цінностей.
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ЗУСТРІЧ ІЗ
ТАРАСОМ КОМПАНІЧЕНКОМ
Лекція про Революцію
Гідності та свободу

1 грудня 2020 року в межах четвертого
етапу Школи відбулася важлива онлайнзустріч учасників із Тарасом Компаніченком,
культурним діячем, кобзарем. Ця дата в історії
України нерозривно пов’язана зі змінами.
Розповідь пана Тараса про українські
революції перетворилася на справжній
екскурс в історію, адже хроніка найцікавіша
тоді, коли озвучується очевидцем подій!

Тарас Компаніченко,
кобзар, бандурист та лірник,
лідер гурту «Хорея козацька»,
мистецтвознавець, громадський діяч

Про цінність вибору.
«Це вже хода історії!» ©
1 грудня 1991 року, коли проводився
всеукраїнський референдум у питанні про
проголошення незалежності України, стало
днем перемоги для свідомих українців,
зокрема Української Гельсінської спілки,
членом якої свого часу був і пан Тарас.

Про цінність гідності.
«У нас є громадянське суспільство,
яке здатне творити зміни» ©
1 грудня 2013 року – точка відліку
в Революції Гідності, яка згуртувала
мільйони українців заради спільної
мети взимку 2014-го. Учасник та ідейний
натхненник
революції
пан
Тарас
згадував, як та чим керувались українські
змінотворці тих часів, ідучи під кулі
у власній країні.

Про цінність свободи.
«Вільна людина є провідником власних
ідеалів і готова за них боротися» ©
1 грудня 2012 року відбулося оприлюднення
Хартії вільного громадянина учасниками
ініціативної групи «Першого грудня», яка
вперше проголосила 10 постулатів вільної
людини в Україні. Згадуючи ті часи разом
із гостем, учасники розмірковували про
потреби змін та цінності українських
громадян на тлі гострих політичних подій
і внутрішньої роз’єднаності.

Наприкінці Тарас Компаніченко виконав
під власний акомпанемент кілька пісень:
на слова Григорія Сковороди «De Libertate» й у пам’ять про поета Євгена
Сверстюка (1 грудня – день пам’яті митця),
а учасники висловили своє ставлення
до згаданих цінностей та історій.
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Відгуки учасників про зустріч з Тарасом Компаніченком:
Ярослава Ящук:

«Дуже вразила сесія “Що означає бути громадянином” від
Тараса Компаніченка, що також говорив про Революцію Гідності
та свободу. Неймовірно! Це особистість, яка надихає і власним
прикладом показує: людина здатна на все, якщо того прагнутиме.
Від його слів сторінки підручника з історії оживають перед очима,
і ти усвідомлюєш всю силу єдності однодумців!»

Висловлюємо
щиру вдячність
пану Тарасу за
цей вечір, за
цікаву розмову
та натхнення й
бажаємо кожному
відчути і нести в
собі вогник змін!

Анастасія Ющенко:

«Мені дуже сподобалось, особливо як пан Тарас розповідав
про таких крутих діячів історії, про яких ми вчимо на уроках.
Нещодавно в школі якраз говорили про Гельсінську групу, а він
сказав, що був у Гельсінській спілці. Було дуже важливо почути
про світогляд пана Тараса, який формувався в той час».

Дарина Линник:

«Важливо послухати людину, яка долучилася до всіх етапів
становлення нашої незалежності, поради про те, як далі
рухатися, з якими цінностями, щоб творити нашу країну
і брати участь у становленні громадянського суспільства».
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ДОСЛІДЖЕННЯ
МІСТА

Після
завершення
четвертого
етапу
учасники
за
бажанням
виконували
домашнє
завдання:
визначали своїх представників в органах державної
влади
та
органах
місцевого
самоврядування
і проводили дослідження своїх міст.
Дарина Линник, Ада Красенко й Ірина Кухарук
реалізували власні мініпроєкти з дослідження
рідних міст – Ватутіного, Кривого Рогу та Радивилова.
Провівши
соцопитування
серед
громади,
професіоналів у різних сферах і однолітків, дівчата
вивчили головні проблеми, що турбують жителів,
та запропонували шляхи їх розв’язання.
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онлайн-навчання

Успіхи
онлайн-навчання
Незважаючи на переведення Школи
в онлайн-формат, ми маємо чудові
результати восьмої онлайн-школи
«Агенти змін» 2020:
•
•
•
•
•
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160 годин онлайн-навчання;
45 учасників із 20 областей;
92 237 грн зібрано дітьми на проєкти;
7176 осіб залучено;
30 проєктів втілено.

Команда
тренерів Школи
Катерина Клюзко, дитяча психологиня, засновниця
і тренерка Школи «Агенти змін»:
«Робота з підлітками над їхніми мріями і бажанням творити зміни
завжди нас надихає. А будь-яка криза – це не лише складнощі,
а й нові можливості. Для мене та всієї нашої команди 2020 рік став
роком викликів, які ми успішно опанували, бо вірили у справу, яку
робимо. Найліпший спосіб відшукати новий шлях полягає в тому,
щоб іти в невідомість. Власним прикладом наша команда і кожен
учасник довели, що втілювати проєкти і мрії у життя можна за
будь-яких умов».

Сергій Корнилюк, тренер Школи «Агенти змін»:
«Ми дуже хвилювалися, чи зможемо провести “Агенти змін”
в онлайн-форматі без втрати якості навчання, результативності
учасників та душевності спілкування. Завдяки активній
включеності підлітків, які брали участь у цьогорічній Школі,
результати перевершили мої очікування!»

Ольга Будник, тренерка Школи «Агенти змін», виконавча
директорка Центру «Ейдос»:
«Це був абсолютно новий досвід та дуже успішна відповідь на
виклики пандемії перед людством! Тренерська команда вміло
адаптувала матеріали викладання до онлайн-режиму, учасники,
у свою чергу, доклали зусиль до якісного їх опрацювання.
Головне – це результат, який ми отримали: “агентська” спільнота
поповнилася новими випускниками, які навіть у таких складних
умовах знайшли в собі сили не лише згенерувати цікаві та амбітні
ідеї, а й втілити їх, реалізовуючи власні проєкти, в життя».
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Олена Котляр, педагогиня Монтессорі, тренерка
Школи «Агенти змін»:
«Щаслива працювати з командою, разом із якою надихаємо підлітків
відчувати свої мрії та йти шляхом їхньої реалізації. Цьогорічна Школа
запам’яталася тим, що учасники натхненно шукали й таки знаходили
можливості для втілення задумів попри всілякі обмеження
й заборони».

Сергій Низькохат, голова правління ГО «Савранський
молодіжний центр “Нове покоління”», тренер школи
«Агенти змін»:
«Агенти змін» 2020 – це про мрії, цінності та зміни навіть в умовах
всесвітньої пандемії. Коли ти усвідомлюєш свою відповідальність,
стаєш активним, свідомим громадянином, агентом змін у своїх
громадах. І, як би парадоксально це не звучало, стаєш по-справжньому
щасливим. Цей рік довів, що навіть онлайн-навчання й пандемія не
можуть стати на заваді позитивним змінам, коли є мрія, віра, знання,
мотивація та коло однодумців поряд».

Ірина Колотило, тренерка Школи «Агенти змін»,
менеджерка освітніх проєктів:
«Для “Агентів змін” 2020-й став роком випробувань, пошуків, віри та
маленьких див! Відчувати один одного на відстані, розмовляти про
важливе, вчитися і вчити водночас – це все ми проходили протягом
Школи. Залученість учнів та високі результати вкотре доводять, що для
мрії немає перешкод!»

Марина Пінькевич, комунікаційниця Школи «Агенти змін»,
студентка КНУ ім. Тараса Шевченка, пластунка:
«Я приєдналася до “агентів” лише на четвертому етапі в 2020 році,
тож знайомство вийшло досить спонтанним, але разом з тим – дуже
дружнім та щирим. Тішусь, що тепер належу до команди, яка творить
справді круте середовище для проактивної молоді України. Зі свого
боку, робитиму все можливе, аби передати цю атмосферу гостям
сторінок “Агентів змін” у соцмережах, щоби вони одразу подумали:
“Хочу туди!”».

31

Команда
менторів
Школи

Ментори – це
випускники Школи
«Агенти змін»
попередніх років, які
допомагали учасникам
під час планування та
втілення проєктів

Вероніка Глагольєва, 17 років, студентка 2 курсу Харківського
національного університету радіоелектроніки, випускниця
Школи «Агенти змін» 2018–2019 років:
«Я вважаю, що досвід допомоги випускниками теперішнім агентам має
плюси для обох сторін. Для менторів – це неймовірний досвід та змога
передати свої знання іншим людям. Для менті – це постійна підтримка
та допомога протягом усього проєкту».
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Владислав Каленський, 17 років, студент 1 курсу Національного
технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського», випускник Школи «Агенти
змін» 2019 року:
«Менторство – це нові відчуття та емоції. Ти ніби бачиш процеси,
що робив сам, з другого боку. Співпраця з агентиками надає сил».

Софія Король, 18 років, студентка 1 курсу Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича,
випускниця Школи «Агенти змін» 2018–2019 років:
«Було дуже класно мати можливість ділитися своїм досвідом з іншими.
Я радо спостерігала за тим, як мої менті робили свої проєкти й
розповідали про успіхи. Загалом це був справді хороший досвід».

Анастасія Воліченко, 17 років, студентка Української академії
лідерства, випускниця Школи «Агенти змін» 2018–2019 років:
«Мала найбільшу кількість менті, і для мене це було ВаУвАуВаУ.
Зі свого боку, я докладала максимальні зусилля: допомагала,
підказувала, підтримувала. Водночас сама навчалася та
різносторонньо розвивалася».

Олександра Дяденко, 17 років, учениця 11 класу Сумської
загальноосвітньої школи № 6, випускниця Школи
«Агенти змін» 2019 року:
«Я довго вагалася, заповнювати анкету на менторство чи ні, але
безмежно рада, що побувала в ролі ментора агента змін. Це неймовірні
відчуття, коли ти допомагаєш робити те, що тільки рік тому робив
сам, переживаєш ті ж самі емоції, хвилювання та радість. Я знову
занурилася в особливу атмосферу Школи й нереально зарядилася від
нових агентів, тренерів та інших менторів».
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Євгеній Козолуп, 19 років, студент 3 курсу Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, вчитель
математики та інформатики в Сумській спеціалізованій школі
І–ІІІ ступенів № 17, випускник Школи «Агенти змін» 2017 року:
«Як вчитель можу точно сказати, що мені було необхідно напрацювати
деякі вміння й навички, якими має володіти справжній ментор.
Хочу запевнити організаторів Школи, що їхні рекомендації та поради
ще не раз знадобляться мені в роботі з підлітками у своїй організації.
Я обов’язково продовжуватиму впроваджувати зміни, які покращують
нашу країну, разом зі своїми учнями, для яких я хочу бути чудовим
ментором та наставником».

Марта Гулєвська, 18 років, м. Запоріжжя, випускниця Школи
«Агенти змін» 2018–2019 років:
«Я усвідомила, що важливо знайти спільну мову зі своїми менті,
й тоді обмін досвідом відбудеться невимушено та успішно. Агенти – це
насамперед про спільноту, і для мене бути ментором – це бути частиною
цієї великої люблячої спільноти».

Анастасія Ярошик, 15 років, учениця 10 класу Вараської
гімназії, випускниця Школи «Агенти змін» 2018–2019 років:
«Ділитися власним досвідом із новим поколінням агентів – це справді
дуже круто. Я щаслива, що мала змогу долучитися до процесу їхнього
навчання, змотивувати їх та підтримати».

Ада Красенко, 17 років, студентка 1 курсу Національного
університету «Києво-Могилянська академія», випускниця
Школи «Агенти змін» 2019 року:
«Це було нереально! Мої менті були зі мною на одній хвилі, й робота
була дуже плідна та цікава. Я зрозуміла, наскільки важливо вміти
підтримати, знайти правильні слова і правильно висловлювати думки».
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Олександра Счастлива, 16 років, учениця 11 класу Вінницького
технічного ліцею, випускниця Школи «Агенти змін»
2018–2019 років:
«Мене надихають підлітки, які хочуть рухатися вперед і щось
змінювати. Молодь надзвичайно талановита й починає усвідомлювати
свої можливості. Я була рада підказати та порадити щось нове
своїм менті».

Стефанія Автономова, 17 років, учениця 11 класу КиєвоПечерського ліцею № 171 «Лідер», випускниця Школи
«Агенти змін» 2018–2019 років:
«Усі мої менті були змотивовані в успішній реалізації проєкту.
Завдяки насиченій програмі Школи вони мали достатньо
теоретичних знань, ґрунтуючись на яких змогли якісно
все організувати та досягти бажаного».

Анна Кульчинська, 17 років, студентка 1 курсу Київського
національного університету імені Тараса Шевченка,
випускниця школи «Агенти змін» 2018–2019 років:
«Менторство в “Агентах змін” – це зовсім інший досвід: не лише ти
когось навчаєш, а й сам дізнаєшся багато нового як від молодших
учасників, так і від тренерів; ніби потрапляєш у залаштунки програми».

Яна Харко, 16 років, учениця 10 класу Меденицької середньої
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів, Львівська область,
випускниця Школи «Агенти змін» 2018–2019 років:
«Я переосмислила суть менторства й зрозуміла, наскільки важливу
роль ментори відіграють у житті менті. Завдяки цьому досвіду
я отримала багато корисних навичок та усвідомила, що дистанційна
підтримка теж важлива. Залишилися тільки приємні враження
й теплі спогади».

35

Яна Лубчинська, 16 років, учениця 11 класу загальноосвітньої
школи І–ІІІ ступенів – гімназії № 30 ім. Тараса Шевченка
Вінницької міської ради, випускниця Школи «Агенти змін»
2018–2019 років:
«Надзвичайно щаслива, що змогла стати частинкою проєктів, які
реалізували менті. Це був крутий і водночас нелегкий досвід, адже
потрібно було знайти підхід до кожного учасника. Проте дуже приємно
отримувати фідбек у вигляді 100% реалізації проєктів та розуміти, що я,
хоч і трішки, але змогла допомогти агентам змін».

Анастасія Снаговська, 15 років, учениця 10 класу
спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи № 141,
м. Дніпро, випускниця Школи «Агенти змін» 2019 року:
«Це був максимально незвичний, драйвовий, лякаючий та мотивуючий
досвід! Ось. Дуже дякую менті та тренерам за таку можливість!»

Іван Антонюк, 20 років, студент 2 курсу Національного
університету «Києво-Могилянська академія», випускник Школи
«Агенти змін» 2017 року:
«Завжди приємно допомогти комусь у хорошому починанні, особливо
якщо сам колись проходив схожий шлях. Отримав цінний досвід
стосовно того, що потрібно робити і як комунікувати як ментор, а чого
варто уникати. Впевнений, що це знадобиться в майбутньому».

Тетяна Шаповал, 17 років, учениця 11 класу Южноукраїнської
гімназії № 1, випускниця Школи «Агенти змін» 2018–2019 років:
«Менторство – це неймовірно корисний та цікавий досвід. Це наче
повертаєшся в минуле та спостерігаєш за собою зі сторони, за всіма
викликами, хвилюваннями, які в результаті стають маленькими
перемогами. Але ти вже відчуваєш трохи інші емоції й хвилюєшся за
когось. Моїми менті були дуже круті дівчата, з якими ми змогли знайти
спільну мову. Сподіваюся, що моя підтримка для них була дійсно
корисною».
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Запрошені
лектори
Зенон Коваль,

Анна
Корнилюк,

дипломат, колишній
посол франкомовних
Урядів Бельгії
в Чехії, В’єтнамі,
Тунісі, Польщі при
ЮНЕСКО і Організації
економічного
співробітництва та
розвитку в Парижі

Олександр
Слободяник,

доцентка КНЕУ,
аналітикиня
Центру публічних
фінансів
і публічного
управління KSE

Олександр
Кульчицький,

підприємець, засновник
компанії «Idearoomia –
ідеї та виробництво»

керівник відділу
комунікацій МФ
«Відродження»

Ірина Білик,

засновниця екопроєкту
«Bilka-Зелені думки
в дії»

Соломія Чубай,
вокалістка гурту
«Джалапіта» та
продюсерка
літературномузичних
проєктів

Богдан Логвиненко,

Інна Дзиндра,

засновник медіапроєкту
UKRAINER, журналіст,
письменник,
мандрівник

менеджерка освітньої
платформи НЦ «МАНУ»,
юристка, експертка із
впровадження онлайносвіти

Орися Демська,

Тарас Компаніченко,

українська
мовознавиця, докторка
філологічних наук
НАУКМА, професорка,
голова Національної
комісії зі стандартів
державної мови

Гюнель Бабакішієва,
експертка Центру
«Ейдос» у питанні
конфлікту інтересів

культурний діяч, кобзар,
бандурист та лірник,
керівник ансамблю
«Хорея Козацька»

Вадим Васильчук,

депутат Київської
міської ради фракції
«Голос», голова постійної
комісії Київської міської
ради з питань освіти,
науки, сім’ї, молоді та
спорту

Запрошені
лектори

Колекція проєктів
учасників Школи
«Агенти змін»

“

Гладій Ельвіра,
16 років,
м. Житомир

Процес реалізації – це
своєрідний підсумок усіх
змін у моєму мисленні
після першого та другого
етапів школи «Агенти
змін». Я впевнилася:
можу зробити все,
що захочу.
Стосовно продовження
проєкту – так: я збираюся
написати ще не один
вірш. І цього разу мені
має поталанити більше,
тому що люди на вулиці,
які бачили мою роботу,
самі пропонують локації
та допомогу.

Слова
на стінах
МУРАЛ
З ПОЕЗІЄЮ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
Мета проєкту. Створення муралу, аби додати фарб сірим
бетонним будівлям міста й популяризувати творчість поетів
Полісся.

Команда
проєкту:

•
•
•
•
•

Гладій Ельвіра;
Гладій Каріна;
Гладій Наталія;
Гладій Дмитро;
Ковальчук Софія;
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Результати проєкту. Мурал
у 36 м² на вул. Велика Бердичівська, м. Житомир.

•
•
•
•

Ковальчук Олена;
Ковальчук Сергій;
Денисевич Тетяна;
Остапенко Єлизавета.

ЕкоХатка
НАСТІЛЬНА ГРА
Мета проєкту. Створення настільної гри «ЕкоХатка», яка вчить
практичним навичкам сортування сміття та розповідає про вторинне його використання. Перед гравцями стоїть задача прибрати
у будиночку і зробити його eco-friendly.
Результати проєкту. Створено, надруковано і продано 10 примірників гри; проведено 3 презентації гри, які відвідала 81 дитина.
Настільна гра тепер є у двох школах і таборі, а учні отримали
практичні навички сортування сміття та знають про вторинне
його використання.

Команда
проєкту:

•
•
•
•

Гаюк Анна;
Дзюба Александра;
Сидоренко Анастасія;
Гордейченко Поліна.

1600 грн

було витрачено
на 10 примірників
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Гаюк Анна,
15 років,
м. Запоріжжя

“

«ЕкоХатка» – це перш за
все про свідомий вибір
та любов до природи.
Головною метою проєкту
було донести людям,
що сортувати сміття –
нескладно і навіть
захопливо.

Під час реалізації
я зрозуміла, що
підприємництво – це
моє. Я дуже вдячна всім,
хто підтримував мене,
допомагав з реалізацією,
і моїм чудовим покупцям,
які «вкладались
у нерухомість» :)

Книжки
та мрія
Гриник Оксана,
15 років,
м. Київ

“

Мій проєкт допомагає
здійснитися одній мрії,
а прочитані книжки
дарують нові мрії. Отже,
одна мрія здійснюється,
а десять народжується.

БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ
НА ПІДТРИМКУ
ХВОРОГО ХЛОПЧИКА

Мета проєкту. У кожного з нас є своя мрія, що веде по життю. На
проєкт Оксану надихнула мрія хлопчика з Києва, який бореться
з хворобою вже кілька років. Він мріє про створення кардіокімнати-тренажера для молодих хірургів, аби вони розвивали свої
навички. Оксана належить до команди, що допомагає в реалізації
цього задуму. Щоб зібрати кошти, дівчина організувала обмін цікавими книжками між учнями школи.
Результати проєкту. Діти приносили книжки для обміну у спеціально облаштовану шафку в школі. Також усі охочі могли обміняти
книгу на будь-яку суму грошей. За перший місяць вдалося зібрати
1000 грн на кардіокімнату. Так, діти отримали нові книжки, яких
вони ще не читали, а мрія Ростислава стала ближчою ще на крок.

Команда
проєкту

У реалізації задуманого
мені допомагали мої друзі
та вчителі, але я вважаю
учасниками всіх дітей, які
приносили та купували
книжечки.

На організацію
проєкту ми
витратили

0 грн

Антивірус
ВЕЛОКВЕСТ
Мета проєкту. Наповнити змістом
дозвілля підлітків селища під час
пандемії коронавірусу, не порушуючи карантинних норм, і популяризувати здоровий спосіб життя серед
однолітків.
Результати проєкту. Проведено
2 квести із залученням 15 учасників.

Команда
проєкту:

•
•
•
•
•

Гуцол Наталія;
Кочергина Тетяна;
Чернецька Катерина;
Малик Ярослава;
Кісельова Марія.

Гуцол Наталія,
13 років,
смт Саврань,
Одеська область

“

Проведення цього квесту
допомогло мені набути
нових корисних навичок.
Я навчилася домовлятися
про спонсорство та
отримувати дозволи.
Незважаючи на
несподіванку, яку піднесла
погода, я все одно
реалізувала свій квест
(навіть провела повторно).
І я дуже задоволена собою
та своїм результатом.

Джигринюк Марта,
15 років,
м. Тернопіль

“

Насправді цей проєкт
дав мені колосальний
досвід. Я навчилася
краще монтувати відео,
писати пости (до речі,
коли шукала інформацію,
сама почерпнула
багато нового), знімати
розмовні сторіз, мене
навіть запитали, чи не
хочу я бути блогером, бо
у мене гарно виходить)
Знімання відео і
фотографування страв
було дуже цікавим,
водночас складним та
приємним процесом.
Ми з подругою навіть
задумались про власний
бізнес))

10 днів
10 нових смаків
КУЛІНАРНИЙ ОНЛАЙН-МАРАФОН
Мета проєкту. Розв’язання проблеми неправильного харчування. Нині у багатьох людей обмаль вільного часу, вони кудись поспішають, вважають, що в них немає коштів на корисні продукти.
Марафон довів, що харчуватися корисно можна і швидко, і недорого. А ще це смачно!
Результати проєкту. До марафону долучились 42 учасники, які
активно брали в ньому участь протягом усіх днів. На інстаграмсторінку підписано понад 120 людей, перегляди сягали
80–90 людей.

Команда
проєкту

Мама (Джигринюк Уляна
Андріївна) та 2 подруги
(Гера Юля і Бурштик
Уляна).
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Бюджет

421 грн

Ніч
в музеї

Бюджет

3010 грн

ІСТОРИЧНИЙ КВЕСТ І КІНОПОКАЗ ПРОСТО НЕБА
Мета проєкту. Підвищити рівень освіченості населення та зацікавити молодь вивченням історії.
Результати проєкту. Захід було проведено один раз, у всіх
його активностях були задіяні 18 учасників. Підлітки зрозуміли,
що історія може бути не тільки складною, а й цікавою.

Команда
проєкту:
•
•
•
•

батьки;
сестра;
подруги;
адміністрація музею.
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Карлюк Ксенія,
16 років,
м. Покровськ,
Донецька область

“

За цей короткий
проміжок часу я
навчилася брати на
себе відповідальність.
Дуже вдячна
своїм менторам за
підтримку, своїй
сім’ї – за мотивацію,
а команді – за те,
що повірили у мою
скажену ідею!

Наново з Гусем
Кривицька Карина,
16 років,
м. Рівне

“

Під час виконання
проєкту я навчилась
основам різних речей:
створювати сайти
Tilda, робити короткі
анімаційні ролики,
писати в зовсім
не звичному для мене
стилі, краще працювати
в Adobe Photoshop,
Adobe InDesign (тут був
перший досвід). Це стало
справді корисним
досвідом для мене
і допомогло отримати
нові навички.

НЕФОРМАЛЬНИЙ ПУТІВНИК МІСТОМ РІВНИМ
Мета проєкту. Створити актуальний та практичний туристичний
продукт у місті Рівному.
Результати проєкту. 3 маршрути, 16 місць, 512 переглядів сайту.
«Наново з Гусем» – це насамперед розважальний продукт, який
дає можливість прочитати про знайомі та незнайомі місця в новому форматі. Незвичному, неформальному, часом смішному та
саркастичному. Люди, які дивляться ці маршрути, впізнають їх і починають любити місто по-новому, по-особливому. Водночас для
тих, хто ніколи не був у Рівному, – це можливість по-справжньому
відчути місто.

Команда
проєкту

Кривицька Карина –
авторка маршрутів,
розробниця сайту.
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Сайт
nanovorv.tilda.ws

Казка для тебе
АУДІОЗАПИС КАЗОК УКРАЇНСЬКОЮ
Мета проєкту. Допомогти дорослим при вкладанні дитини спати,
а тому цей проєкт не втрачає своєї
актуальності – постійно з’являються
нові охочі, які хотіли б почути на ніч
казку. Задля того, аби діти щоденно
не прослуховували одну й ту саму
розповідь – матеріал періодично
оновлюється.
Результати проєкту. Оскільки
проєкт проводився онлайн, складно порахувати кількість людей,
які були зацікавлені в цьому, але
число переглядів відео постійно зростає, й ті, хто захоплюється
проєктом, надіслали на сторінку
свої враження щодо проведення
«Казки для тебе».

Команда
проєкту
«До команди проєкту
крім мене входять
мої однокласники,
які добирають
сценарії для казок
і колискові, а також
редагують відео та
переслуховують його
на наявність голосних
звуків абощо. До
того ж у проєкті
брали участь кілька
волонтерів, які також
стали частиною моєї
команди», – Уляна.
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Куждіна Уляна,
15 років,
м. Кривий Ріг

“

Цей проєкт був
неймовірним досвідом
не тільки тому, що я
навчилася домовлятися
із людьми, проводити
опитування та інше,
а й тому, що завдяки
йому я зрозуміла, що
знайшла те заняття, яке
мені дійсно подобається.
Раніше я була активною
в школі та поза її межами
тільки для того, аби
вступити в престижний
університет, але
тільки під час втілення
проєкту зрозуміла
навіщо це роблю. Це
справді поглибило мій
внутрішній світ і додало
наснаги в покращенні
життя людей навкруги.

IRIDE
ОНЛАЙН-МАГАЗИН МОЛОДІЖНОГО
ОДЯГУ З РУЧНОЮ ВИШИВКОЮ
Мета проєкту. Показати підліткам, що розпочати власний бізнес
можна в будь-якому віці з мінімальними витратами. Наприклад,
створити стильну річ можливо лише за допомогою ниток одного
кольору та маючи трохи вільного часу.

Кухарук Ірина,
15 років,
с. Сестрятин,
Радивилівський р-н,
Рівненська обл.

“

Під час виконання
проєкту на моєму
шляху трапилось
чимало несподіванок
та перешкод. Однак це
мене не зупинило.
Я продовжила рухатись
уперед попри брак
часу і змогла ідеально
вкластись у дедлайн.
Планую й надалі
розвивати магазинчик
та продовжувати продаж
футболок, а оскільки
вже зовсім скоро
настане холодна пора,
то й, можливо, розширю
асортимент світшотами,
худі та шкарпетками.

Результати проєкту. Створення 20-ти оригінальних вишивок під
замовлення на футболках та їх подальший продаж.

Команда
проєкту:

•
•
•
•

Мельничук Вероніка;
Голуб Каріна;
Шевчук Дарія;
Кухарук Ірина.

Прибуток
становить

1408 грн

Всемирные сети
АВТОРСЬКА ПІСНЯ У СТИЛІ
АЛЬТЕРНАТИВНОГО РОКУ
Мета проєкту. Написання та запис авторської пісні. «Моя пісня
закликає людей більше цінувати моменти справжнього життя,
не бути заручником інтернету, а жити вільно і яскраво!» – Іван.
Результати проєкту. Записана одна пісня, яка наразі зібрала
понад 300 прослуховувань у SoundCloud, понад 250 прослуховувань в інстаграмі + 23 постійні слухачі на телеграм-каналі.
«Я допоміг людям зрозуміти те, що потрібно цінувати кожний
момент свого життя. Варто надавати перевагу живому, а не віртуальному світу», – Іван.

Команда проєкту:
•
•
•
•
•

Лазар Іван – вокаліст та автор пісні;
повний склад команди студії;
Курочкін Сергій – звукорежисер;
Кристина – менеджерка;
Саша – барабанщик;

•
•
•
•

Микола – бас-гітара;
Вова – гітарист;
Давид – клавіші;
Коля – соло-гітара.

Лазар Іван,
16 років,
м. Київ

“

Головне, що я зрозумів:
мені дуже сподобалось
реалізовувати саме
такий проєкт. Я реально
кайфанув від процесу.
Від початку написання
тексту до приємних
коментарів у соцмережах.
І я впевнений, що в цьому
напрямі я буду й надалі
рухатися та розвиватися.
Так, було декілька
проблем із пошуком студії
у зв’язку з карантином,
що вплинуло на термін
виконання повного обсягу
запланованого проєкту.
Але я не зупинюсь! Цієї
осені ми хочемо зробити
кліп, а взимку плануємо
запис ще однієї пісні.
Багато планів, і я прагну
ставати ще кращим у
цьому напрямі. Відчуваю,
що це моє покликання, та
впевнений, що це стане
справою мого життя!

Линник Дарина,
15 років,
м. Ватутіне,
Черкаська обл.

“

Про ідею цього проєкту
я думала пів року.
Але тільки у Школі
«Агенти змін» я змогла
зібратися із силами,
всіма переживаннями
та бажаннями і зробити
це. Я дуже довго
сумнівалася у собі. Чи
вдасться його втілити?
Чи «зайде» він? Але як
тільки я вийшла зі свого
улюбленого місця – зони
комфорту, – я знайшла
себе і все пішло як по
маслу. Я зрозуміла, що
тільки справа, від якої ти
дійсно кайфуєш, може
надихати не тільки тебе,
а й інших.

Compost
ВСТАНОВЛЕННЯ
КОМПОСТЕРА
ТА ЕКОІНФОРМУВАННЯ
Мета проєкту. Встановлення компостера для обслуговування мешканців житлових
будинків. Так жителі зможуть
не викидати органічні відходи,
а утилізувати їх.

Команда
проєкту:
• Радкевич Юлія – мама
(підтримувала та давала
поради);
• Линник Олег – тато
(виготовив і встановив
компостер);
• Поліщук Олександра –
подруга (допомогла
провести захід для дітей).

Результати проєкту:
• 1 компостер;
• 24% жителів із трьох
багатоповерхівок
долучилися до
компостування,
а це понад 108 осіб;
• 21 дитина взяла участь
у «міждворовому»
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розважально-навчальному
заході «Ecoday»;
• 25% об’єму компостера
заповнено. Така кількість –
найбільш вдала: вже
достатньо сировини для
процесу перегнивання і є
місце для нових відходів,
щоб продовжувати коло
компостування.

#Ecolife

Команда
проєкту:
• Лобанова Єлизавета;
• Стадник Микола – фотограф;
• Ковнір Микита – волонтер
(афіші).

ЛЕКЦІЇ ТА МАЙСТЕР-КЛАСИ
НА ТЕМУ ЕКОЛОГІЇ
Мета проєкту. Підвищення
екологічної культури і свідомості мешканців міста.
А також поширення ідеї
творчого та практичного
використання
вживаних
речей через майстер-класи й лекції.

1-й день

2-й день

Лекція
(16 учасників,
276 переглядів
онлайн)

Майстер-клас
(11 учасників)

Майстер-клас
(12 учасників)

Майстер-клас
(13 учасників)

3-й день

Результати проєкту.
Було проведено 4 заходи:
3 майстер-класи і лекція.

Переглядів
з особистої
сторінки було

248–334

На сторінку
було підписано

Переглядів
з офіційної
сторінки проєкту:

23 людини

42–95
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Лобанова Єлизавета,
16 років,
м. Зеленодольськ,
Дніпропетровська обл.

“

Я хочу й надалі
реалізовувати цей
проєкт, бо в мене
є ще багато ідей
для майстер-класів
та інформації, яку
я хотіла б розповісти
людям.

Зроблено більше

50 речей

10 відгуків

Вибух з присмаком
кориці

“

Лумей Уляна,
15 років,
м. Бровари

Цей проєкт здорово
вплинув на розвиток моїх
письменницьких
і комунікативних навичок.
Я зрозуміла, яким хочу
бачити його через
8–10 років, чітко
побачила той шлях. Ще
більше почала цінувати
дисципліну: бо коли все
стає, то на одній мотивації
не виїдеш.
Наразі я ще
експериментую,
дозволяю йому виходити
за межі встановлених
рамок і не поспішаю.
Я зрозуміла: важливо йти
спокійно, перевіряючи,
чи, бува, не загубила
чогось; треба відчувати
темп розвитку конкретно
твого проєкту.
Я мотивована. Рухаюся
далі. Помиляюся далі.
Вчуся далі.

ЗБІРКА
ОПОВІДАНЬ
Мета проєкту. Створення
збірки оповідань, яку пишуть, ілюструють та видають підлітки.
Результати проєкту. Розроблено 13 оповідань, написано – 7. Намальовано
7 ілюстрацій та відзнято
матеріал для оформлення заявки на краудфандингову платформу.

Команда
проєкту:
• Лумей Уляна – продюсерка;
• автори: Лумей Уляна,
Пєтухов Олексій, Фемчук
Іванна, Теліга Олексій, Фос
Сіл, Папірненко Вікторія,
Клименко Софія, Клименко
Зореслава;
• ілюстраторки: Лумей Уляна
та Папірненко Вікторія.
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Film
in the sky
КІНОПОКАЗ
ПРОСТО НЕБА
Мета проєкту. Урізноманітнити дозвілля жителів селища, особливо в період карантину, дотримавшись усіх
карантинних норм.
Результати проєкту. Відбувся кінопоказ під відкритим небом, який відвідали
понад 50 глядачів.

Команда
проєкту:
•
•
•
•

Кисельова Марія;
Манукян Маргарита;
Кім Анастасія;
Кочергіна Тетяна.

Бюджет

700 грн
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Малик Ярослава,
14 років,
смт Саврань,
Савранський р-н,
Одеська обл.

“

Реалізовувати проєкт
мені сподобалося.
Спочатку я думала,
що це буде просто,
але я помилялась,
оскільки потрібно було
не лише дотриматись
усіх карантинних
вимог, одержати
дозволи, а й добряче
розрекламувати
захід. Я планую
продовжувати проєкт
після послаблення
карантинних обмежень.

INSPIRED
тур

У ПОШУКАХ
НАТХНЕННЯ
І МОТИВАЦІЇ

Мета проєкту. В умовах карантину нестача вражень та
натхнення негативно впливає на буденні справи й творчість. Люди почали забувати
про свої мрії та цілі. Саме тому
мета проєкту – допомогти відновити натхнення і мотивацію
шляхом залучення відомих
людей Турійщини та запровадження релаксуючих ранків.
Результати проєкту. Проведено «5 ранків», «Інтерв’ю на
ринку» та онлайн-форум із
залученням понад двадцяти
учасників. Вдалося створити
ком’юніті, з яким у майбутньому будуть реалізовуватися
нові проєкти.

Команда проєкту:
•
•
•
•
•
•
•

Моніч Наталія;
Хільчук Олександра;
Співаченко Іванна;
Стичук Олександра;
Стичук Марія;
Лихобицька Анастасія;
Романюк Дарина.
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Моніч Наталія,
16 років,
смт Турійськ,
Турійський р-н,
Волинська обл.

“

Усі мої очікування
справдились – і хороші,
і погані, але це дало мені
значний досвід. Здається,
що після цього проєкту
я стала впевненішою в
собі, зрозуміла, що коли
не відчиняють двері,
треба лізти у вікно...

Sustainability
Day
ЕКОЛОГІЧНИЙ
ПРОЄКТ: ЛЕКЦІЇ
ТА МАЙСТЕР-КЛАСИ
Мета проєкту. Показати, що
деякі повсякденні справи
впливають на екологію навколишнього середовища, шляхом проведення екотренінгів,
еко-квізу, дослідження екологічного сліду з прибиранням
приміської території.
Результати проєкту. 14 учасників відвідали подію. Було
прибрано приміські території
площею майже 1000 квадратних кілометрів, діти успішно
засвоїли основи екологічних
знань.

Команда • Омельченко Сергій –
лідер команди;
проєкту:
• Радченко Любов;
• Радченко Микола;
• Ілляшенко Ліна.
Бюджет

715 грн
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“

Омельченко Сергій,
15 років,
м. Київ

Я отримав нереальний
досвід проведення
освітніх заходів!

Все в твоїх руках
ОБЛАШТУВАННЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ
Мета проєкту. Аліна дуже хотіла облаштувати майданчик у центрі села, де могли б відпочивати діти, та залучити людей до благодійності й волонтерської діяльності.
Результати проєкту. Встановлено лавочки, пісочницю, гірку та
сміттєві урни. Вже наступного дня після завершення робіт на
майданчику гралися дітки, а їхні батьки мали можливість сидіти
на лавках поруч. Відтепер більшість підлітків, матусь, туристів
(Аліна зазначає, що в Баланівці багато туристів-іноземців) і просто перехожих мають де посидіти та відпочити, провести свій
вільний час.

Опацька Аліна,
14 років,
с. Баланівка,
Вінницька обл.

“

Вкотре зрозуміла,
що громадська,
волонтерська
діяльність – моє все,
я цим живу та надалі
планую повністю
пов’язати з цим
життя, і, здається,
це найголовніше.
Уже є багато ідей,
які обов’язково маю
втілити в реальність.

Команда
проєкту

Батьки, вчителька
та троє друзів.

_everything.is.in.your.hands_

Бюджет понад

11 000 грн

Шпацер
княжим краєм
ЦИКЛ ВІДЕО ПРО ТУРИСТИЧНІ
МІСЦЯ ТЕРЕБОВЛЯНЩИНИ
Мета проєкту. Проєкт створений для привернення уваги до туристичного потенціалу Теребовлянщини, особливо нині, в час поширення Covid-19.
Результати проєкту. Відзнято 7 відео. У фейсбуці більшість із них
отримали вже понад 2 тисячі переглядів за тиждень. Ці результати
перевершили наші очікування. Проєкт привернув увагу жителів
міста та користувачів соціальних мереж. Допоміг розвитку туризму
в громаді інформаційно. Подарував безліч яскравих емоцій усім, хто
переглядав відео. Проєкт отримав багато схвальних відгуків.

Команда проєкту:
• Ілона – монтажерка;
• Андріана –
організаторка проєкту;
• Василь – оператор
дрона.

Бюджет:
• послуги оператора дрона – 4100 грн
(власні кошти);
• оплата послуг монтажера – 1800 грн
(власні кошти);
• подарунки – 500 грн (власні кошти).

shpatser_knyazhym_krayem

Шпацер княжим краєм

@shpatserknyazymkrayem
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Петрикевич Андріана,
15 років,
м. Теребовля,
Теребовлянський р-н,
Тернопільська обл.

“

Проєкт допоміг
мені проявити свої
лідерські якості, навчив
долати труднощі та
знаходити вихід із
непередбачуваних
обставин. Я покращила
свої комунікативні
навички й повірила
у свої сили. Планую
продовжити проєкт.
Вже працюємо над
створенням відео про
всю Теребовлянщину
та перекладом текстів
до нього.

Крок
від реальності
Полянська Олена,
16 років,
м. Володимир-Волинський,
Володимир-Волинський р-н,
Волинська обл.

“

Я навчилася втамовувати
тривогу перед початком
заходу. Зрозуміла,
що робити паузи між
проєктами і давати собі
відпочити – важливо,
і це дає результат.
А також переконалася,
що в будь-яких умовах
можна творити
прекрасне та з легкістю
уникати всіх негараздів.

ЕТЮДИ ПРОСТО НЕБА
Мета проєкту. Під час карантину соціальна взаємодія зведена
до мінімуму, й доволі багато переживань через це змушують постійно стресувати. Етюд – різновид арттерапії, який допоможе
відволіктись і розслабитись.
Результати проєкту. 1 етюд, 13 учасників, 2 фотографи. Новий
формат зустрічей, який наразі використовується.

Команда
проєкту:

• Полянська Олена;
• Коломєнкін Давид.
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НеНуднеМісто
МОБІЛЬНИЙ ЗАСТОСУНОК
Мета проєкту. Підвищення туристичного потенціалу міста через
створення застосунку для смартфонів із картою цікавих місць міста Краматорська з рейтинговою системою гравців і завданнями.

Попович Єгор,
14 років,
м. Краматорськ,
Донецька обл

Результати проєкту. Створення та публікація застосунку. Проведено 8 заходів із командою з реалізації проєкту, 2 онлайн-зустрічі.
Очікувана кількість активних користувачів – 100.

https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.mistoquest

Команда проєкту:
• Попович Єгор (лідер команди);
• 8 волонтерів;
• Гнездилов Павло (програміст).
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“

Проєкт став дуже
важливою частиною
становлення мене як
людини. Цей досвід
допоможе мені
в майбутньому.

Бюджет

2290 грн

Савенко Анастасія,
15 років,
м. Кропивницький,
Кіровоградська обл.

“

Для мене проєкт
став можливістю для
єднання людей, які
мають схожі цінності,
бажання та переконання.
Ми віримо у краще
майбутнє всіх тварин
та й досі продовжуємо
допомагати притулку,
знаємо – оченята
хвостатих сяють від
появи дуже бажаних
гостей, тож стараємося їх
відвідувати частіше.

Команда
проєкту:

•
•
•
•

Ланчуковська Ліна;
Семеняка Марія;
Арсененко Руслана;
Мала Вікторія;

Power Of Love
ДОПОМОГА БЕЗДОМНИМ ТВАРИНАМ
Мета проєкту. Моральна та фізична допомога тваринам із притулків, серія створених відео, які описуватимуть історію життя кожного пухнастого друга для того, щоб люди звертали увагу на безпритульних тварин і захотіли надати їм новий дім.
Результати проєкту. Було проведено 3 заплановані поїздки у притулки, залучено 4-х охочих волонтерів, зацікавлено більше 50-ти людей у майбутній допомозі тваринам, зафіксовано одну матеріальну
допомогу притулку внаслідок діяльності проєкту. Наразі молодь, яка
оточує мене, більше цікавиться волонтерством, адже відкрила для
себе зовсім інший бік такої роботи, про притулок і його потреби дізналося більше людей, почали допомагати, тваринам була привезена
їжа, яку добровільно закупила команда проєкту.

•
•
•
•

Кожухарь Вероніка;
Манілюк Софія;
Слоквенко Софія;
Бобров Влад;
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• Малиновська Анна;
• Шпудейко Марія;
• Савенко Анастасія.

Бюджет

2700 грн

Вікна в ЄС

ЦИКЛ ЛЕКЦІЙ ПРО
ОСВІТУ ЗА КОРДОНОМ

Мета проєкту. Розв’язання проблеми незнання та викривленого
бачення навчання у престижних навчальних закладах країн ЄС.
«Вікна в ЄС» – це міжнародний освітній проєкт для молоді, створений з ціллю розповісти сучасним українським підліткам про
можливості, перспективи й реалії навчання за кордоном. До проєкту були залучені спікери з Польщі, України, Чехії та Німеччини.
Результати проєкту. 20 підлітків не тільки знайшли нових друзів і однодумців, а й дізнались, як вступити в іноземну школу, виграти найпопулярнішу програму обміну для майбутніх лідерів.
Змінили своє бачення щодо книг та бібліотеки і тепер вважають
її цікавим місцем для відкриття нових можливостей та здійснення задумів. Деякі учасники після участі у проєкті почали робити
перші кроки в громадській діяльності.

2 дні

6 лекцій

10 ігор

20 учасників

Команда
проєкту:

• Салань Маргарита – організаторка;
• Салань Олена – відповідальна за
оформлення та фотоматеріали;
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Салань Маргарита,
15 років,
м. Радехів,
Львівська обл.

“

Я зрозуміла,
як цінно та потрібно
ділитися власними
знаннями і досвідом
з однодумцями.
Особливо мені
сподобалося
спілкуватись із підлітками
та розповідати цікаві
історії про своє навчання.
Над продовженням
проєкту потрібно добре
подумати і, як мінімум,
набратися нового
досвіду, щоб було
чим поділитись.

• Станах Роксана – спікерка;
• Заневич Неля – спікерка;
• Бойко Володимир – спікер.

Питання
про кохання
ОНЛАЙН-МАРАФОН
Семенюк Анастасія,
15 років,
м. Херсон

“

Раніше я займалася
волонтерством, але
ніколи не бачила того
всього, що робить
сам організатор, –
це велика та тяжка
праця. Я зіткнулася
з багатьма перепонами
та зрозуміла, що
жодні проблеми не
є перешкодою для
втілення мрії, бо якщо
ти справді хочеш чогось
досягти, потрібно довго
й наполегливо
працювати. Я навчилася
краще комунікувати
з людьми під час
організації та не
засмучуватись, коли
щось не виходить.
Планую в майбутньому
1 раз на місяць
організовувати лекцію
про кохання.

Мета проєкту. «В моєму віці виникає
багато питань про кохання. Знаю, що не
лише в мене. Але у батьків ми про це
часто соромимося спитати. Тож мій проєкт створений для того, щоб запрошені
лектори розповіли молоді про любов,
зокрема, про щасливі стосунки, справжнє кохання, планування вагітності, вирішення конфліктів у сім’ї тощо. Він має на
меті допомогти зрозуміти підліткам, як
досягти щастя в сімейному житті».
Результати проєкту. Протягом 14 днів
відбувалися прямі ефіри із запрошеними
гостями в інстаграмі на тему кохання, де
слухачі могли отримувати відповіді на питання, що цікавлять. Майже всі ефіри збережені, тож їх можна переглядати знов
і знов на сторінці проєкту.
Бюджет

100 грн

Команда
проєкту:
•
•
•
•
•
•

Семенюк Анастасія – організаторка;
Гордієнко Микола – соціолог;
Гордієнко Ольга – філологиня;
Чернява Ксенія – дизайнерка сторінки;
Єрмолінко Катерина – менеджерка;
Дмитрієва Дар’я – менеджерка.
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NEBO
ОНЛАЙН-МАГАЗИН ОДЯГУ
Мета проєкту. Створення одягу (футболок, світшотів тощо) та аксесуарів (екосумки, маски) з творчістю сокальчан (поезія,
проза, малюнки та ін.). Через принт можна донести глибокий сенс, популяризувати місцеву культуру, а також стимулювати молодіжне мистецтво й потенціал.
Результати проєкту:

8

реалізованих
замовлень

2

нових замовлення за 15.09,
одне з яких
на 5 футболок

7

проданих
шоперів

1

крупне замовлення
на 16 футболок
(затримка
не з нашої
сторони) поки
не реалізоване

7

проданих
футболок

Корисний ефект проєкту є в тому, що
творчість Каті Іванець, Богдана Козійчука, Оксани Бельзецької, Дари Корній
популяризувалася.
Деякі вироби представляють проєкт
і творчість сокальчан за межами України: вони полетіли у Мадрид.

Команда
проєкту:
• Сольвар Анастасія;
• Іванець Катя.

Бюджет

3040 грн
63

Сольвар Анастасія,
15 років,
м. Сокаль,
Львівська обл.

“

Я навчилася
не боятися
експериментувати.
Та й просто не
боятися всього
нового. Продовжувати
проєкт я хочу і буду!
Відчуття, коли ти
бачиш картинку та
готовий продукт, додає
мотивації, особливо
коли й від процесу
творення отримуєш
задоволення. Будемо
розробляти нові
принти, працювати
з новими людьми.

Бюджет

560 грн

“

Сорочка Анна,
15 років,
м. Київ

ClubTea Hub має на
меті об’єднувати людей
із різноманітними
інтересами. Так,
перша зустріч зібрала
лідерів шкільних
самоврядувань, гостей
з інших шкіл, учасницю
програми обміну та
навіть педагога! А під
час наступної зустрічі
вони вже поділилися на
команди, аби обговорити
поставлене перед ними
проблемне питання
на дебатах. Я планую
провести схожі зібрання
ClubTea Hub у грудні.
Мені важливо, щоб усі
учасники змогли відчути
допомогу ClubTea Hub
у підвищенні рівня
розмовної англійської
у неформальній
обстановці, і, на мою
думку, все так
і відбувається.

ClubTea
Hub

МОВНИЙ ПРОСТІР
ДЛЯ ВИВЧЕННЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ

Мета проєкту. Під час карантину багатьом підліткам не вистачає
неформального спілкування з однолітками. Тож ClubTea Hub допомагає їм це надолужити і вдосконалити знання з англійської
мови через спілкування та дискусії, дає можливість ділитися своїм досвідом, культурою, цінностями.
Результати проєкту. Підлітки, які взяли участь у зустрічах клубу, подолали не лише мовний бар’єр, а також і страх говорити
на камеру та виступати перед публікою. «Ми створили такий
простір для неформального спілкування, де можна й відпочити
в колі друзів, і покращити знання».

Команда
проєкту:

• Сорочка Анна –
організаторка проєкту;
• Романенко Єлизавета –
співорганізаторка;
• Ситник Поліна –
фотографка, операторка;
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• Захарченко Катерина –
волонтерка;
• Шуть Марія – волонтерка;
• Косяк Юлія – волонтерка;
• Марчишак Олександр –
волонтер.

Бюджет

38 525 грн

Змінюй

СУЧАСНИЙ
МИСТЕЦЬКИЙ ОБ’ЄКТ

Мета проєкту. Створення муралу на одній зі стін селища, щоб
прикрасити його та осучаснити об’єкт. Сама ідея малюнка відштовхувалась від символіки Турійська, потім це переросло у поєднання всіх варіантів, і наразі він символізує наше містечко й те, що
в нього є перспективне майбутнє.
Результати проєкту:
створено
мурал

50

1

осіб
на відкритті

Команда
проєкту:

158

учасників у групі
проєкту в фейсбуці

51

учасник
в інстаграмі

Люди почали міркувати над тим, що
зображено на малюнку, Турійськ став
яскравим, і з’являються ідеї, як ще його
осучаснити.

• Федін Михайло (художник);
• Хільчук Олександра;
• Співаченко Іванна;

• Моніч Наталія;
• Стичук Олександра;
• Стичук Марія.
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Хільчук Олександра,
16 років,
смт Турійськ,
Турійський р-н,
Волинська обл.

“

Під час реалізації
проєкту я зрозуміла,
що піти до посадовців –
це не так і важко. Вони
набагато ближче, ніж
здається. І що навколо
нас є купа можливостей,
потрібно лише вміти
ними користуватись.

“

Чебан Ілля,
15 років,
м. Чернівці,
Чернівецька обл.

Я навчився
реалізовувати проєкти,
розробляти застосунки.
Пізнав усі тонкощі цих
процесів.

CYCLE
МОБІЛЬНИЙ
ЗАСТОСУНОК

https://play.google.com/store/
apps/details?id=appinventor.ai_
multimacker.CYCLE&fbclid=IwAR1_
Mn2TmTw447d7kmhADZg6RHq6wIn
RQ0qsedAjz5PIKEQuRSyjQBwObew

Мета проєкту. Отримання інформації про велопарковки, магазини, веломайстерні, цікаві місця м. Чернівців. CYCLE – це безкоштовний мобільний застосунок для справжніх поціновувачів
прогулянок велосипедом та велоспортсменів.
Результати проєкту. Створення та публікація застосунку. Завантаження майже 100 разів.
У застосунку є такі функції:
• парковка: дізнатися про
паркувальні місця для
велосипедистів;
• маршрут: найкращі
велошляхи для проїзду
за певним вказаним
маршрутом;
• ремонт: адреси найближчих
веломайстерень із графіком
їхньої роботи та контактними
даними;
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• інструкція для самостійного
усунення найбільш типових
несправностей велосипеда;
• онлайн-чат велосипедистів
для допомоги, поради чи
спілкування;
• цікаві місця: скласти карту
міста для цікавої прогулянки
велосипедом та огляду
історичної пам’ятки тощо;
• показники руху: дізнатися
на певному проміжку часу
пройдену дистанцію
й середню швидкість.

Teenage
Bookworm

Ющенко Анастасія,
15 років,
м. Київ

ОНЛАЙН-ЗУСТРІЧІ
З ПИСЬМЕННИКАМИ

Мета проєкту. Значна кількість юних письменників вважає, що
російською мовою писати вигідніше. Також багато хто боїться
реалізувати своє прагнення писати. Саме тому мета проєкту –
допомогти подолати стереотипи, повірити в себе, реалізувати
письменницькі задуми з підтримкою відомих авторів.
Результати проєкту. Проведено 5 онлайн-конференцій із популярними українськими письменниками (Українець Остап, Лір Євген,
Коломійчук Богдан, Байдак Іван), аби дізнатися секрети їхнього
успіху. Письменники поділилися своїм досвідом із підлітками, які
хочуть навчитися писати. Також відбувся конкурс оповідань на гостру соціальну тему «Непорозуміння між підлітками», результатом
якого стала збірка оповідань, розміщена в інтернет-магазинах.

Команда
проєкту:

• Ющенко Анастасія – організаторка проєкту;
• Міхновська Євгенія – арт-дизайнерка
проєкту;
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“

Це неймовірний
досвід створення
чогось власного
з розряду: «хочеш
щось таке, чого
нема, то зроби
сам». Навчилась
працювати в команді,
що виявилось одним
із найскладніших
завдань. Буду
продовжувати
проєкт. Тепер,
маючи стабільну
команду, можу гарно
розвернутись, і плани
вже є.

• Бойко Платон – координатор проєкту;
• Балакірєва Ксенія – піар-менеджерка
і координаторка проєкту.

Карантинне
ЄВРО 2020
ОНЛАЙН-ВІКТОРИНА
НА ТЕМУ ФУТБОЛУ
Мета проєкту. Через карантинні обмеження ЄВРО 2020
було перенесено на наступний рік. Багато футбольних любителів нині або грають у FIFA, або листають футбольні канали. Проєкт «Карантинне ЄВРО 2020» дає можливість футбольним фанатам стати учасником аналогового ЄВРО та
довести свою збірну до фіналу.

Ярош Сергій,
16 років,
м. Запоріжжя,
Запорізька обл.

“

Результати проєкту:
проведено
матчі

52

учасників

48 з усієї України 80%

Вивели український футбол на новий
рівень. Українські футбольні вболівальники отримали те, що забрала
пандемія коронавірусу, – ЄВРО 2020.

Цей проєкт став
підґрунтям для
подальшого розвитку
подібного формату.
Я вже знайшов людей,
з якими в жовтні
буду створювати
й реалізовувати новий
проєкт, ще більш
масштабний і крутий!

учасників
активно себе
проявляли
впродовж
усього проєкту

Команда проєкту:
• Ярош Сергій – автор,
організатор, ведучий,
арбітр;
• Варужан Коцинян –
допоміг у проведенні
першого жеребкування,
запропонував декілька
ідей щодо питань вікторин.
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Talks Outside
the box
НАВЧАННЯ ПУБЛІЧНИМ
ВИСТУПАМ АНГЛІЙСЬКОЮ
Мета проєкту. Карантинна рутина вдома спричинює відсутність нових знайомств і простору, де можна пофантазувати й здобути нові скіли. TALKS – це практика з англійської, «прокачка» публічних виступів та креативності в колі
однодумців!
Результати проєкту:

4 дні
12

відео
TED

56
2

анкет

спікери

20

учасників
щодня

командні

4 роботи

Зібрано команду однодумців не лише з усіх куточків
України, а й Польщі та США.

Команда
проєкту:

• Ящук Ярослава – організаторка;
• Горбацьо Соломія – модераторка;
• Halko Melanie – native speaker.
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Ящук Ярослава,
16 років,
м. Київ

“

«Talks Outside the
box» став справжнім
викликом для мене!
Проте з надійною
підтримкою родини
та моєї команди,
я вважаю, проєкт
пройшов фантастично!
І хоча марафон
закінчився, проте
ми не прощаємось!
Декілька учасників
сказали, що готові
розвивати проєкт
разом і надалі. Тому
вірю, що це лише
початок!

Відгуки учасників
Чи порадили б іншим Школу «Агенти змін»?

“
“

«Таааак, тут допомагають побачити можливості, дають багато
знань, і цікаво, що ніхто не змушує виконувати свій проєкт, а ти
сам маєш зрозуміти, чи тобі це потрібно і чи ти хочеш цього».
(Ірина Кухарук)
«Так, адже агенти надихнули на втілення своєї мрії та зробили
щасливою!» (Анна Гаюк)
«Це школа, яка вчить бути собою, розуміти себе і світ, а ще
неймовірно мотивує робити це й надалі! Тут ти знайомишся з крутими людьми, розширюєш світогляд та вчишся бути справжнім
АГЕНТОМ ЗМІН!» (Анастасія Савенко)
«Ця школа розвиває саме особистість. Тут зважають на твої
особливі цілі, мрії, захоплення і думки; розвивають індивідуальність».
(Карина Кривицька)

Чого ви навчилися у Школі?
Чи бачите зміни в собі?

«Я навчилася робити кращі презентації, представляти проєкт,
рефлексувати. Бачу, що стала впевненішою, трішки сміливішою,
тепер мені не так важко домовлятися з людьми, знаходити спільну мову, стало легше виступати публічно». (Олександра Хільчук)
«Я стала впевненішою у власних можливостях і тепер не боюся
втілювати ідеї, які раніше здавалися недосяжними. Розвинула в
собі передусім комунікативні навички, взаємодіючи в мережах та
офлайн. Реалізовуючи проєкт, отримала безцінний досвід ведення
дискусій та організації й проведення самої події! І нарешті – вперше виступила зі своєю ідеєю не лише на публіку, а й на камеру!»
(Ярослава Ящук)
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«Я став більш впевненим у собі, більш відкритим. Не боюся
тепер виступати на публіку, озвучувати свою думку так, щоб її почули всі. Тепер я знаю, що робити й реалізовувати щось своє – це
нестрашно. Головне, щоби були креативність, натхнення і ціль».
(Сергій Ярош)
«Ця Школа дала мені багато чого. Я себе не впізнаю. Раніше я не
думала про своє майбутнє. Хоча ні – я просто мріяла та вважала, що
все впаде з неба. Тепер розумію, що потрібно працювати, і працювати для себе, заради себе, для свого розвитку. На другому етапі
мені було максимально некомфортно. Не в плані лекцій, навчання
чи спілкування, а у виході із зони комфорту, щоб почати щось робити (втілювати проєкт). Пам’ятаю, хтось із учасників на рефлексії сказав про крила. І я зрозуміла, що той дискомфорт, який я пережила,
не опустивши рук, – це були крила, котрі тільки-тільки прорізались.
І ось тепер потрібно вкладати більше сил, енергії, аби вони росли
та розправлялись!))» (Марта Джигринюк)
«Всі отримані знання наразі хочу зосередити на своєму місті.
Я стала свідком стількох змін по всій Україні, які відбулися завдяки
моїм колегам, що мені хочеться реалізувати їх усі у своєму Ватутіні».
(Дарина Линник)

Контакти:
scakyiv@gmail.com
agentyzmin.org.ua
www.facebook.com/AgentuZmin
www.instagram.com/agenty_zmin_dity
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Для нотаток
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Для нотаток
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Партнери
Проєкт реалізовується НЦ «Мала академія наук України» спільно з Молодіжною ініціативою «Серце в долоньках», ГО «Центр політичних студій та аналітики
«Ейдос», Благодійною фундацією «Агенти змін».
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Ця книга випускається українською мовою в друкованому
й електронному варіантах у рамках програми Школи «Агенти
змін». Електронну версію представлено на сайті НЦ «МАН України»
та на сайті Школи: http://agentyzmin.org.ua/. Друковане видання
розповсюджується безкоштовно. Дозволяється поширювати
тексти з посиланням на джерело.
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Творимо країну,
в якій хочеться жити!

