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Головам обласних та Київської
міської державних адміністрацій
Керівникам Департаментів (управлінь)
освіті і науки (молоді та спорту)
обласних, Київської міської державних
адміністрацій
Керівникам (ректорам, директорам)
навчальних закладів всіх форм власності
і підпорядкування
Від імені громадської організації «Відкритий світ молоді» дозвольте
засвідчити свою повагу державним адміністраціям і радам та проінформувати
про те, що з 04 по 10 січня 2020 року в рамках діяльності організації
відбудеться культурно-освітня поїздка до Австрії, Німеччини, Швейцарії,
Угорщини (програма додається).
Метою поїздки є створення умов для особистісного і соціального
розвитку української молоді, її інтеграції у європейський соціокультурний
простір, ознайомлення з культурно-історичною спадщиною зазначених країн.
У ході поїздки передбачається проведення тренінгу для молоді «Майстер
Мрії: секрети вибору професії» щодо питань їх професійного самовизначення,
розвитку навичок ефективної взаємодії.
До участі у поїздці запрошуються представники обласних, районних,
міських державних адміністрацій, департаментів (управлінь, відділів,
відділень) освіти і науки (молоді та спорту), учні, студенти, викладачі,
керівники навчальних закладів.
Просимо проінформувати підпорядковані обласні, районні, міські
загальноосвітні навчальні заклади про організацію семінару, а також
розмістити інформацію про захід на підвідомчих сайтах.
Витрати на проживання, харчування та проїзд передбачаються за
рахунок учасників семінару. За більш детальною інформацією та з метою
реєстрації звертатися до організаторів заходу за телефонами: 067-449-13-41,
097-718-17-67, 050-334-40-92, 050-311-32-80.
З повагою
Координатор проекту,
полковник міліції
у відставці

Уляна Котлярова

Орієнтовна програма перебування
в Австрії, Німеччині, Швейцарії та Угорщині
04.01.2020 – 10.01.2020
Час
08.00-09.00
09.00-11.00
11.00-16.00
16.00-18.00
18.00-20.00
20.00-21.00
07.00-09.00
09.00-14.00
14.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
07.00-09.00
09.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
07.00-09.00
09.00-19.00
19.00-20.00
07.00-09.00
09.00-18.00
18.00-19.00
07.00-09.00
09.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
07.00-10.00
10.00-19.00
19.00-20.00

Захід
04.01.2020
Виїзд з міста Мукачева
Перетин державного кордону
Переїзд до Відня (Австрія)
Екскурсія «Ключ до серця австрійської столиці»
Вечеря. Поселення в готелі #Відень#Австрія
Вечірній Відень
05.01.2020
Сніданок. Виїзд з готелю
Переїзд до Німеччини
Баварія#секрети#привабливості
Екскурсія «Мюнхен #подорож#у#часі»
Вечеря. Поселення в готелі #Мюнхен#Німеччина
Тренінг «Ефективна взаємодія, або #Казка#шість#кадрів»
Вечірній Мюнхен
06.01.2020
Сніданок. Виїзд з готелю
Екскурсія «Ліндау — краще місце на Боденському озері»
Екскурсія «Санкт-Гален #пісня#про#нібелунгів»
Екскурсія «Скарби Високого Рейну #Рейнський#водоспад»
Поселення в готелі #Зінген#Німеччина
Тренінг «Майстер Мрії, або #Секрети вибору професії»
07.01.2020
Сніданок. Свято Різдво Христове
Екскурсія «Цюріх #квінтесенція#ідеального#європейського#міста»
Екскурсія «Grüesser Bern! незабутня столиця Швейцарії»
Тренінг «Вибір професії #Про#міфи#факти»
08.01.2020
Сніданок. Виїзд з готелю
Екскурсія «Констанц #місто#вражень#найкращі#пам’ятки»
Екскурсія «Інсбрук — перлина в долині річки Інн»
Вечеря. Поселення в готелі #Зальцбург#Австрія
09.01.2020
Сніданок. Виїзд з готелю
Екскурсія «Зальцбург #архітектурні#шедеври#світу»
Екскурсія «Дьйор — найважливіше місто північно-західної Угорщини»
Вечеря. Поселення в готелі #Дьйор#Угорщина
Тренінг «Сім кроків, або #Перетворення#мрії#ціль»
10.01.2020
Сніданок. Виїзд з готелю
Виїзд до Україну. Перетин державного кордону
Прибуття до міста Мукачева

