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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Майдан Просвіти, 2, м. Рівне, 33013, тел. 22-34-96, 22-32-93, факс 22-60-52 
E-mail: obluo@icc.rv.ua Код ЄДРПОУ - 02145777___________

Департамент освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації 
надсилає до відома та використання у роботі лист ГО «Глобал Офіс» від 
24.03.2022 №03/2022-17 щодо участі в онлайн програмі «Creative Camp: Ми з 
України» з питань надання психологічної підтримки для педагогів «Створення 
безпечного середовища для дітей в умовах війни».

Рекомендуємо лист довести до відома керівників закладів освіти, інших 
учасників освітнього процесу.

Додаток: на 3 арк. в 1 прим.

Ректору Рівненського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
Аллі ЧЕРНІЙ

Керівникам органів управління освітою 
територіальних громад сіл, селищ, міст

Ректорам (директорам) закладів фахової 
передвищої та вищої, професійної 
(професійно-технічної) освіти

Керівникам закладів загальної середньої 
освіти обласного підпорядкування

Керівникам інклюзивно-ресурсних центрів

Заступник директора департаменту Олена ПОЛЮХОВИЧ

Юлія Балла, (0362) 63-46-07

mailto:obluo@icc.rv.ua


Вих. №  03/2022-17 від «24» березня 2022 р.

Директору ДОН Рівненської ОДА 

Коржевському Петру М иколайовичу 

Ш ановний Петре Миколайовичу!

Громадська організація «Глобал Офіс» з метою психологічної та емоційної підтримки 
вчителів та учнів закладів загальної середньої освіти в умовах війни, запрошує до участі школи 
Рівненської області у безкоштовній онлайн програмі “Creative Camp: Ми з України!” .

У програмі:
• Практичний курс з психологічної підтримки для вчителів «Створення безпечного 

середовища для дітей в умовах війни» - 10 занять по 2 години. Курс триває 7 днів, 
протягом квітня-травня буде кілька хвиль. 02 квітня - 09 квітня - перші групи, 
орієнтовно 2-3 години в другій половині дня. М ова - українська.

• Інтерактивні зустрічі, арт-терапія та воркшопи для ваших учнів від українських та 
іноземних митців, експертів креативних індустрій (кількість учасників - необмежена). 
Зустрічі триватимуть з 11 квітня - 27 травня, орієнтовно по 2 години в другій половині 
дня. Вік 11-16 років. Мови - українська, англійська

• Спілкування з іноземними волонтерами для школярів та вчителів у форматі розмовних 
клубів з 18 до 27 травня, тривалість зустрічей - І година в день, 2-3 рази на тиждень. 
М ова - англійська.

Просимо сприяти розповсюдженню інформації та проведенню проекту' у Вашій області.
До участі запрошуємо усі державні школи.

Реєстрація для шкіл за цим посиланням: >s com
Вік учасників: 11-16 років.
Мова табору: українська та англійська. Звертаємо увагу, що деякі сесії будуть англійською  
мовою - залучайте колег, які володіють англійською.

вул. Івана Мазепи 1,
Київ, Україна, 01011

+38 (067) 814 64 17
join@goglobal.com.ua

mailto:join@goglobal.com.ua


Global 
Office

Участь у проекті є безкоштовною.

Умови участі:
• доступ до інтернету в учасників на час проведення табору (можливо як індивідуальне 

підключення кожного учня з дому, так і групою з класу у разі можливості відвідування 
школи)

• вчитель будь-якого предмету, який супроводжуватиме групу учасників протягом 
табору

• вчитель англійської мови, який супроводжуватиме школярів під час спілкування з 
іноземним волонтером

У разі питань і уточнень, телефонуйте за номером +380678146417 або пишіть на наш email:
join я goglobal.com .ua.
Сподіваємося на Вашу підтримку та плідну співпрацю!

З повагою, 
Оксана Нечипоренко, 

Директор ГО “Глобал Офіс"

24.03.2022
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Шановний Петре Миколайовичу!

Громадська організація «Глобал Офіс» з метою психологічної та емоційної 
підтримки вчителів та учнів закладів загальної середньої освіти в умовах 
війни, запрошує до участі школи у безкоштовній онлайн програмі *"Creative 
Camp: Ми з України!"*.

У програмі:
• *Практичний курс з психологічної підтримки для вчителів ^«Створення 
безпечного середовища для дітей в умовах війни» - 10 занять по 2 години. 
Курс триває 7 днів, протягом квітня-травня буде кілька хвиль. 02 квітня - 
09 квітня - перші групи, орієнтовно 2-3 години в другій половині дня. Мова 
- українська.

• *Інтерактивні зустрічі, арт-терапія та воркшопи* для ваших учнів від 
українських та іноземних митців, експертів креативних індустрій (кількість 
учасників - необмежена). Зустрічі триватимуть з 11 квітня - 27 травня, 
орієнтовно по 2 години в другій половині дня. Вік 11-16 років. Мови - 
українська, англійська

• *Спілкування з іноземними волонтерами* для школярів та вчителів у форматі 
розмовних клубів з 18 до 27 травня, тривалість зустрічей - 1 година в день, 
2-3 рази на тиждень. Мова - англійська.

Просимо сприяти розповсюдженню інформації та проведенню проекту у Вашій 
області. До участі запрошуємо усі державні школи.

*Реєстрація для шкіл за цим посиланням*:
https://qocamps.com.ua/ua/apply-as-a-school/

Вік учасників: *11-16 років. *
Мова табору: *українська та англійська.*

Звертаємо увагу, що деякі сесії будуть англійською мовою - залучайте колег, 
які володіють англійською.

*Участь у проекті є безкоштовною. *

*Умови участі:*
• доступ до інтернету в учасників на час проведення табору (можливо як 
індивідуальне підключення кожного учня з дому, так і групою з класу у разі 
можливості відвідування школи)
• вчитель будь-якого предмету, який супроводжуватиме групу учасників 
протягом табору
• вчитель англійської мови, який супроводжуватиме школярів під час 
спілкування з іноземним волонтером.

У разі питань і уточнень, телефонуйте за номером *+380678146417* або пишіть 
на наш email: *joinggoglobal.com.ua <1oindqoqlobal.com.ua>*.

Сподіваємося на Вашу підтримку та плідну співпрацю!

Офіційний лист-звернення у додатку.

З повагою,
команда Global Office

https://qocamps.com.ua/ua/apply-as-a-school/

