УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ –
ШКОЛА ЛІДЕРСТВА ТА
ПАРТНЕРСТВА
Діяльність Харківської міської організації
учнівського самоврядування (ХМОУС)
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ХАРКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ (ХМОУС)

Велика рада старшокласників

Координаційна рада

шкільних
організацій

http://linda6035.ucoz.ru/

районних
організацій

базових
центрів

Робота над новим випуском
газети «Шкільний Харків»

кураторів та
консультантів

ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ,
ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ХМОУС
№

Назва району

Назва районних
організацій

Кількість
шкільних ДЮГО

«Сузір`я»

19

«ШУМ»

25

«Нове покоління»

34

1

Індустріальний

2

Київський

3

Московський

4

Немишлянський

«Темп»

20

5

Новобаварський

«Росток»

16

6

Основ’янський

«Авангард»

10

7

Слобідський

«КРОС»

20

8

Холодногірський

«Однодумці»

11

9

Шевченківський

«Лідер ХХІ»

30

10

Міська мережа

«Світло»

3

РАЗОМ

http://linda6035.ucoz.ru/

188

БАЗОВІ ЦЕНТРИ ХМОУС

Центр
планування
та розвитку

Центр
моніторингових
досліджень

Центр
демократичної
культури

Інтеграція через спільну
діяльність

Центр
зв'язків із
громадськістю
(Прес-центр)

Центр
управління
знаннями

http://linda6035.ucoz.ru/

Центр
молодіжних
ініціатив

Асоціація
шкільних
Євроклубів

ДІЯЛЬНІСТЬ БАЗОВИХ ОСЕРЕДКІВ
Базові центри

Соціально-практичні майданчики

Центр демократичної культури:
«Правова корпорація»
«Клуб юних миротворців»
«Волонтерське об'єднання»
«Дебатний клуб»

- комісії захисту прав учнів
- об'єднання національно-патріотичного
спрямування (клуби миротворців та волонтерів,
козацькі загони тощо)
- шкільні дебатні клуби

Центр планування та розвитку

- впровадження нових ідей та технологій, розробка
концепцій, створення банку кращого досвіду

Центр молодіжних ініціатив

- лабораторія соціального проектування (творчі
студії, майстерні, інтерактивні майданчики)
- проекти «Фестивальна весна ХМОУС»,
«Марафон унікальних справ»
- електронний банк учнівських проектів

Асоціація шкільних Євроклубів

- шкільні євроклуби
- реалізація міжнародних проектів

Центр управління знаннями

- наукові клуби та товариства (інтелектуальні клуби)
- школи розвитку лідерів (управлінські майстерні)

Центр зв'язків із громадськістю

- співпраця з громадськими організаціями
- шкільні медіа-центри
- міська учнівська газета «Шкільний Харків»

Центр моніторингових досліджень
та незалежної учнівської експертизи

- учнівські моніторингові комісії
- рада незалежних експертів

http://linda6035.ucoz.ru/

ТРАДИЦІЙНІ ЗАХОДИ ХМОУС

№
з/п
1

Традиційні заходи ХМОУС, які було проведено
у 2017 році
Звітно-виборча конференція ХМОУС

2

Форум «Велика рада старшокласників»

250

3

Конференція «Сталий розвиток міст за участі дітей та молоді»

150

4

Конкурс учнівських проектів «Якби мером був я»

100

5

Зліт юних миротворців та волонтерів, гра-квест «Блакитні берети»

180

6

Форум Асоціації шкільних євроклубів

190

7

Дебатний турнір шкільної ліги

180

8

Конкурс учнівських громадських ініціатив «Марафон унікальних
справ»
Школи розвитку «Мер міста», «Школа лідера», «Школа
журналіста», «Школа волонтера», «Школа підприємця»,
«Академія управлінської майстерності»
Фестиваль «Патріоти України», флешмоб «Діти Харкова за мир»,
конкурс патріотичної пісні «Голос миру»

100

9

10

Кількість
учасників
200

650

1500

11

Фестиваль «Веселкою сплелися кольори» (до Дня української
вишиванки)

900

12

Фестиваль дитячо-юнацьких громадських організацій
«Самоврядування – це ми!»

200

13

Фестиваль шкільних ЗМІ «Створюємо майбутнє відповідально!»

280

Усього учасників
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4880

Навчання лідерів учнівського самоврядування
Організація навчання лідерів учнівського самоврядування
Школи розвитку

Партнери (координатори проектів)

Академія
управлінської
майстерності

Харківський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного
управління при Президенті України,
Громадська спілка «Харківський університетський
консорціум»

Школа лідера

Молодіжна рада при Харківському міському
голові
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова
Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна

Школа розвитку
«Мер міста»
Школа юного
журналіста

Школа підприємця

Харківський гуманітарний університет «Народна
українська академія»

«Дебатний клуб
шкільної ліги»

Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого,
Національний економічний університет
імені Семена Кузнеця,
Національний університет імені В.Н. Каразіна

«Лабораторія
соціального
проектування»

Національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди,
Національний університет імені В.Н. Каразіна

«Кінолабораторія
ХМОУС»

Харківська державна академія культури
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ЕТАПИ РОЗВИТКУ ХМОУС

2007-2010 – етап становлення організації
2011-2017 – етап реалізації освітнього проекту «Учнівське
самоврядування» Комплексної програми розвитку освіти
м. Харкова на 2011-2017 роки
2018-2022 роки
етап реалізації

Стратегічного плану
Харківської міської організації
учнівського самоврядування
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