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установами
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У 2006 році Шосткинська міська рада стала переможцем
Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування, що сприяло відкриттю у 2007 році Молодіжного
центру соціального партнерства і творчості. Головним
завданням Центру є забезпечення рівного доступу до якісної
освіти, реалізація проекту розвитку місцевого молодіжного
самоврядування, підготовка молоді до вступу в життя,
координація різних видів освітніх послуг шляхом залучення
ресурсів зовнішнього середовища.
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Інноваційність роботи полягає у:
- підвищенні соціальної активності молоді у вирішенні проблемних
питань;
- наданні більш широкого спектру послуг для інтелектуального розвитку
особистості на сучасному рівні із застосуванням найновіших науковометодичних програм та комп`ютерних технологій;
- сприянні всебічному розвитку і самореалізації обдарованих дітей;
- розвитку місцевого самоврядування на рівні навчальних закладів міста;
- роботі з організаціями, закладами, установами, створенні єдиного
інтелектуального керованого середовища.

За роки існування центру проведено 1076 заходів з застосуванням
мультимедійних технологій, 328 вчителів, вихователів пройшли
курси «Основи комп’ютерної грамотності», 181 - «Intel®Навчання
для майбутнього». Проводяться майстер-класи, настановні лекції,
виїзні курси, консультації тощо. Саме тут вчителі та учні
обмінюються досвідом проектної діяльності, презентацій. Діти,
педагоги мають вільний доступ до інтернету.
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На базі Молодіжного центру соціального партнерства і
творчості працює Молодіжна дорадча рада при міському голові
– консультативний орган міського учнівського самоврядування.
Практичною роботою Ради є: донесення своєї суверенної точки
зору до місцевої влади, участь у розробках та оцінюванні міських
програм, які стосуються дітей. Завдяки тренінгам та
інтерактивним заняттям учасники молодіжного парламенту
вчаться бути активними та небайдужими членами громади
міста.
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Досвід співпраці МДР з Асоціацією міст України та громад:
- участь у проекті Асоціації міст України «Шостка місто,дружнє до дитини»;
- конкурс проектів «Якби мером був я»;
- участь у Міжнародному Форумі Асоціації міст України.

Одним із напрямків діяльності МДР при міському голові є тісна
співпраця з «Клінікою, дружньою до молоді». Розроблено спільний
план роботи. Проводяться зустрічі-диспути з досвідченими
лікарями, психологами, акції, різноманітні заходи, бесіди,
тренінгові та інтерактивні заняття.
Молодь Молодіжної дорадчої ради має статус ключових
волонтерів.
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В рамках міжнародних проектів «Співдружність прикордонних
міст» та «Спільна ініціатива в інтересах прав дітей Шостки і
Желєзногорська» Молодіжна рада мала змогу поспілкуватися з
лідерами із Росії. Під час роботи російської делегації у місті
Шостка та української - у Желєзногорську, юні лідери висловили
свої побажання підтримки сильної,активної особистості,
надання можливості соціального, інтелектуального та
духовного росту.
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Позашкільний заклад приділяє велику увагу розвитку транскордонних
взаємин із зарубіжжям. З цією метою в Шостку запрошуються носії
англійської мови, волонтери Корпусу Миру США, які допомагають
забезпечувати якісну реалізацію мовленнєвого аспекту викладання.
Вперше розпочалась робота волонтерів в позашкільному навчальному
закладі, де з 2009 року працює англійський клуб «Full Сontact» (керівник
Карпенко Д.С.)
Щотижня представники Корпусу Миру США Майк Маклюр
(Каліфорнія), Йері Чанг (Каліфорнія), Шола Отесаніа (Нігерія), Девід
Аллан Льюіс (Каліфорнія) проводили заняття у клубі.
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Випуски телепрограми «Майк та друзі» англійського клубу
“Full Сontact” МЦСПТ на каналі ТКС:

1 випуск: Американське та Українське Різдво. Спільне та відмінне.
2 випуск: Судова система Америки.
3 випуск: Судова система Америки (продовження).
4 випуск: Суд в Америці. Опрацювання та закріплення лексики.
5 випуск: Штат Каліфорнія. Спеціальний гість - Шола Отесаніа з Нігерії (І випуск).
6 випуск: Нігерія. Країна та люди (ІІ випуск).
7 випуск: Американський сленг.
8 випуск: Американські ідіоми.
9 випуск: Штат Арізона. Спеціальний гість - Мерідіт Мейнард.
10 випуск: Американський бейсбол: Гість - Мерідіт Мейнард.
11 випуск: Хобі в США.
12 випуск: Сан-Франциско: історія, відомі люди, цікаві факти.
13 випуск: Сучасне життя Сан-Франциско: культура, спорт, відомі пам'ятки.
14 випуск: Випуск для дітей. Домашні улюбленці.
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15 випуск: Американський та український стилі життя. Спільне та відмінне.
16 випуск: Американська освіта, молодь.
17-18 випуски: Бесіда з фіналісткою програми FLЕХ Оленою Романько.
19 випуск: Покарання в американських школах.
20 випуск: Види відпочинку в Америці та в Україні. Спільне та відмінне.
21 випуск: Випускні вечори в Америці.
22 випуск: Випуск для наймолодших. Привітання та базові фрази.
23 випуск: Святкування Хеллоуіну. Карвінг (вирізання облич на гарбузі).
24 випуск: Святкування Хеллоуіну (продовження). Костюми та традиції.
25 випуск: Випуск для дітей. Молодіжне дозвілля в США.
26 випуск: Випуск для дітей. Зимові розваги в Каліфорнії та в Україні. Спільне та відмінне.
27 випуск: Випуск для дітей. Улюблені предмети в школі.
28 випуск: Діснейленд.
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Завдяки спільним зусиллям вчителів, волонтерів Корпусу
Миру США, англійського клубу «Full contact»:
- розширився освітній простір вивчення англійської мови;
- з’явився інтерес до проектної діяльності;
- відбувається спілкування та листування з однолітками з
Канади та США;
- п’ять гуртківців стали фіналістами програми FLEX, навчалися
рік в США;
- діяльність клубу висвітлюється в інформаційних матеріалах
«Молодіжного лідера» англійською мовою, на сайті МЦСПТ, на
телеканалі ТКС, на засіданнях методоб’єднання вчителів
іноземних мов;
- збільшилась кількість дітей, що відвідують заняття клубу;
- у вихованців з’явилася можливість безпосереднього
спілкування з носіями мови під час екскурсійних поїздок до
країн Західної Європи, влаштованих гуртком;
- вихованці продовжують навчання у вищих навчальних
закладах, пов’язуючи своє майбутнє з англійською мовою;
- другий рік працює секція англійської мови Університету ІІІ
віку.
Усі ці досягнення є гарним підтвердженням ефективності
методів стимулювання вихованців у позашкільній роботі,
позитивно впливають на сучасне молодіжне середовище. Робота
англійського клубу триває, матиме подальший розвиток із
залученням нових осіб, вихованців.

Педагогічний колектив МЦСПТ завжди знаходиться в
пошуку ефективних форм навчально-виховної роботи.
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