
Я – Мава Кім
o Режисер за освітою
o Великий досвід кліпмейкерства та 

роботи на ТВ, а також роботи з 
дітьми віком 6-10  років в студії 
анімації.

o Мама двох дітей, в очікувані
третього малюка

Мої проекти:

ü Благодійний фестиваль дитячої анімації «КЕКС»
ü Школа «Віконце»



Крик дитячої душі: 

«В школі життя завмирає, 
і починається лише після»

Роздуми: 
Позашкільна освіта 
розкриває сутність дитини, 
виховує навички для 
подальшої діяльності.



Школа МОЖЕ виглядати інакше!

ü Школа = важлива та цікава частина життя
ü Навчатись = жити + вирішувати + фарбувати +  писати + 

ліпити + мацати + вирізати +   пробувати = ДІЯТИ 
ü Школа = всі різні і це поважають (інклюзія не          

виключення



«Віконце» - простір для ДІЙ





Місія школи:

Становлення спільноти 
натхнених, креативних 
та гармонійних дітей.



Цілі школи:

Ø Виявлення природних здібностей та інтересів дітей;
Ø Встановлення комфортного ритму навчальної діяльності;
Ø Модифікація шкільних програм та планів відповідно до запиту 
конкретних дітей;

Ø Заохочення та забезпечення залученості батьків у навчальний процес;
Ø Згуртування вчителів, батьків та дітей за допомогою спеціальної 
системи психологічних тренінгів;

Ø Використання краси та творчості для формування картини світу дитини.



Завдання школи:
Ø Виявити і розуміти природні задатки та інтереси дітей шляхом проведення 
психологічних тестувань та залучення їх до різносторонньої діяльності

Ø Використання одержаної інформації як основи для планування подальшого 
навчального процесу

Ø Встановити співпрацю із школою-екстернотом для забезпечення одержання 
дітьми документів про базову шкільну освіту 

Ø Створення профілю та пошук фахівця, що забезпечить втілення задач школи 
та стане частиною команді засновників

Ø Узгодження та затвердження остаточного плану роботи сімейної школи 
протягом поточного навчального року



Золоте ПРАВИЛО

� Щоб створювати, необхідно 
максимально розвивати фантазію та уяву. 



Важливо 1:

Навчити 
створювати щось 

з нічого)

Кращий спосіб –
проектна 

діяльність, і 
бажано зі 

«сміття» та 
підручних 
засобів.



Ми самі повинні 
займатись 
творчістю, 

підживлювати 
інтерес, адже 

оточення тільки 
посилює ефект 

дитячого 
прагнення до 

творчості.
Важливо 2:

Власний приклад



Допомогти дітям 
бути 

творцями, 
а не 

споживачами.
Важливо 3:

Креативне 
мислення - основа



Кредо простору дій «Віконце»



Створюємо 
план/сценарій роботи 

у просторі, 
покладаючись на 
творчий потенціал 

дітей. 
Потенціали різні. 

І лише проживаючи 
цей план/сценарій, ми 
робимо висновки та 

використовуємо 
досвід.

Важливо 4:

Ритм задають діти



«Віконце» – в 
першу чергу вікно 

всередині 
дитини, через 

призму якого він 
дивиться на світ, 

в напрямку 
вивчення себе. Важливо 5:

Внутрішній 
фундамент



Ми не в силі змінити погоду ЗА вікном, але 
ми можемо змінити погоду В СВОЄМУ 

віконці)


