> Наші пропозиції
Колегіум ім. Теодора Гойса пропонує для молодих

Тренери готують окремі навчальні семінари

людей можливості підвищення кваліфікації на

із запропонованих нами тем. Інтернаціональ-

різних мовах та в різних регіонах. Для цього

ність, досвід та наближеність до цільової

організація тісно співпрацює з партнерами із

групи дають їм можливість використовувати

ініціативних груп, НУО та державних установ. Наші

широкий тематичний та методичний спектр.

пропозиції в рамках міжнародної співпраці відзначаються досвідом з особливостями проектно-
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го менеджменту на суспільних засадах, інтерна-

Theodor-Heuss-Kolleg

> Супровід
професіоналів

ціональністю та наближенням до цільової групи в
Росії, Україні та на Кавказі.
Навчитись розвивати та реалізовувати проекти.
На міжнародних навчальних семінарах збираються учасники з різних країн. В рамках регіональної
співпраці ми пропонуємо програми, завданням

Проект кожної команди супроводжуються
менторами. Маючи власний досвід проведення
громадських проектів, вони підтримують кожного колегіата та кожну колегіатку індивідуально.
Координатори програми, що знаходяться в
Берліні, організовують навчальні семінари для
колегіатів, розвивають кооперацію та займаються рекламно-інформаційною діяльністю.

яких є ініціювати суспільно-громадську діяльність

Безперервність та якість роботи тренерів і мен-

в регіоні або місті.

торів у Колегіумі ім. Теодора Гойса забезпечу-

Кооперація надихає та розширює власні можливості. Тому Колегіум ім. Теодора Гойса об’єднує

ється семінарами підвищення кваліфікації на
німецькій, російській та англійській мовах.

зі своїми партнерами активних громадських ді-

Колишні колегіати і після завершення їхнього

ячів, а також кваліфікованих спеціалістів у сфері

проекту залишаються активними. В якості алюм-

суспільно-громадської освіти.

ні (випускників) вони продовжують свою ді-

Участь у семінарах по веденню та організації
навчальних заходів з підвищення кваліфікації та
семінарів по дидактичних методах, а також по
координуванню проектів дає можливість передати
власні набуті знання та отриманий досвід іншим.

яльність в спілці «МітОст» та інших регіональних
ініціативах задля живого обміну між активними
членами громадських організацій з різних країн.

.ua

> Теодор Гойс
Заснований Фондом ім. Роберта Боша та спілкою «МітОст» Колегіум ім. Теодора Гойса нагадує не тільки про видатну особистість, але
й про ідею братерства та порозуміння між
народами, яка допомогла подолати культурні
та політичні бар’єри в післявоєнній Європі.
Будучи письменником, політиком та першим
президентом заснованої після Другої світової
війни Федеративної Республіки Німеччини, Теодор Гойс боровся за нову політичну культуру,
що долає націоналізм. Демократія для нього,
в першу чергу, – це спосіб життя, внутрішня
позиція: «Зовнішня свобода суспільства живе
внутрішньою свободою кожного».
Ім’я Теодора Гойса також особливим чином
пов’язане з історією Фонду ім. Роберта Боша.
В 30-их роках минулого століття Роберт Бош
запропонував Гойсу укласти його біографію
(Роберт Бош – життя та діяльність). Цим
самим він підтримав ліберального противника
націонал-соціалізму, якого у 1934 році було
звільнено з його офіційних посад.

Мотивація
до змін

> Зміни твориш
самостійно!

> Будь активним,
реалізовуючи проекти:
Від особистої мотивації
до практики

Громадському суспільству потрібні актив-

Через короткострокові, самостійно підготов-

ні особистості, тому що живе суспільство

лені та проведені на громадських засадах

живе з діяльності кожного з нас. Колегіум ім.

проекти Колегіум ім. Теодора Гойса підтримує

Теодора Гойса підтримує молодих людей, які є

суспільно-громадську діяльність молодих

активними громадянами і хочуть щось змінити

людей. Усі кваліфікаційні пропозиції сприяють

у власному оточенні.

мотивації учасників та спрямовані на розвиток

Вони розробляють та реалізовують суспільні
проекти, змінюючи, таким чином, своє серед-

особистої відповідальність під час роботи над
проектом.

овище та розвиваючи власні компетенції в

Зачіпаються актуальні теми. Учасники самі

проектному менеджменті. Проведення влас-

визначають, які проблеми вони опрацьовують,

ного проекту в своєму регіоні супроводжується

наприклад: статеві ролі, екологія, меншини, нар-

кваліфікаційними семінарами та підтримкою

котики, пам’ять та культура, екстремізм, грома-

менторів. Зустрічі та контакти з іншими актив-

дянин та суспільство, нові підходи в навчанні у

ними учасниками створюють нові перспективи.

вищих vнавчальних закладах та школах.

Підтримка Колегіуму ім. Теодора Гойса триває
протягом усього часу роботи над проектом.

Пропонуються найрізноманітніші способи втілення ідеї: багатоденні семінари поруч з креа-

Колегіум ім. Теодора Гойса також пропонує

тивними майстер-класами чи вуличними акціями.

можливості отримання кваліфікацій на різ-

Одна команда організовує планові ігри, інша грає

них мовах та у різних регіонах, часто у співп-

театр. У багатьох проектах підтримується інтегра-

раці з іншими регіональними партнерами. Він

ція та кваліфікація вразливих груп населення,

орієнтований на зацікавлених людей з німець-

інші прагнуть залучати своє університетське

комовних країн, із Центральної, Східної та

оточення. Через проекти влаштовуються зустрічі

Південної Європи, Кавказу та Центральної Азії.

та розширюються горизонти, минаючи націо-

Колегіум ім. Теодора Гойса втілює на практиці

нальні та локальні кордони, між людьми різного

завдання Фонду ім. Роберта Боша – розвиток

походження та між тими, кому не байдужий роз-

взаємопорозуміння між народами.

виток їх суспільства.

> Розвивай концепції
Крок 2: конкретизуй
На другому етапі ідеї конкретизуються в
концепціях. Утворюються робочі групи, до
підготовки проекту приєднуються партнери
та залучаються організації. Цей етап супроводжується семінарами по проектному

> Знаходь ідеї

менеджменту.

> Отримуй необхідні
знання
Крок 3: підвищуй кваліфікацію

Тематика та форма проектів є досить різ-

Період роботи над проектом – це найкра-

номанітною: міжкультурні майстер-класи

щий час, щоб взяти участь в семінарах

з театру поруч з семінарами на суспільно-

підвищення кваліфікації, що відповідають

На початку завжди є тема. Групи, зібра-

політичні теми, дидактичні тренінги для

потребам команди. Кожен проект підтри-

ні за принципом різноманітності, обго-

педагогів-початківців та студентські клуби

мується менторами, які вже мають досвід в

ворюють в рамках вступних семінарів

поруч з екологічними вуличними акціями

успішному проведенні власного проекту.

суспільно-політичні теми, розглядаючи їх з

чи виставками.

Крок 1: розвивайся

різних кутів зору, та обмінюються досвідом.
Учасники надихаються на власні проекти та
розвивають перші ідеї.

> Відкривай перспективи
Крок 4: проаналізуй зроблене
Робота над проектом відкриває нові можливості для особистого та професійного
розвитку.
Міжрегіональні та міжнародні контакти допомагають розширити кругозір, розвинути
нові навички. По завершенню в рамках
підсумкового семінару проводиться оцінка
досвіду, набутого підчас реалізації проектів, де основна увага приділяється отриманим перспективам.

