
 
 
 
 
Януш Корчак про місію нової школи життя: 
 

 
 Реформувати світ – означає реформувати виховання. 
 

 Метелик над розбурханим потоком життя. Як дати йому 
стійкість, а не обтяжити лет, гартувати, а не підрізати 
крила? 
 

 На що дитина буде спроможна завтра, якщо ми сьогодні 
не дозволяємо їй жити свідомим, відповідальним життям. 
 

 Ми кажемо майбутня людина, майбутній працівник, 
майбутній громадянин. Що вони будуть такими насправді, 
та лише згодом почнуть тільки в майбутньому. Це буде 
серйозно. Ми виявляємо таку ласкавість, що дозволяємо їм 
плентатися десь поруч, але без них нам зручніше. 
 

 Залежно від того, що вихователь приготував упродовж 
довгих років, уважно приглядаючись до дитини, він може 
дати їй програму, як пізнати себе, як здобути перемогу над 
собою, яких зусиль  докласти, як знайти власний життєвий 
шлях. 
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16-18 жовтня 2019 року 



м. Київ 

 
16 жовтня, Кловський ліцей № 77 
вул. Шовковична, 25 
 

08:30-14:05 

• Читання уривків з книг Януша Корчака, обговорення, 
дискусії; 

• Дискусії щодо думок Януша Корчака, обраних учнями 
серед розміщених у приміщенні Кловського ліцею № 77; 

• 5-6 класи: перегляд та обговорення фільму «Расскажи 
мне сказку, доктор»; 

• 7-8 класи: знайомство з книгою Марші Талмедж-Шнайдер 
«Скульптор дитячих душ»,  перекладеної учнями 10 
класів Кловського ліцею № 77, та читання уривків з книги; 

10:00 

Покладання квітів до меморіальної дошки Янушу Корчаку 
(вул. Володимирська, 47)  
Модератор: Лілія Іванівна Майданик, вчитель-методист 
англійської мови Кловського ліцею № 77 

11:00-12:30 

Квест «Країна посмішок» за участю учнів Міжнародної 
приватної НВК ім. Януша Корчака (м. Коростишів)  
Модератор: Ірина Анатоліївна Чудовська, директор 
Міжнародної приватної НВК ім. Януша Корчака 

13:00-14:30 

Урочиста церемонія нагородження міжнародним Орденом 
Посмішки Світлани Василівни Петровської, Заслуженого 
вчителя України за участю пана Марека Міхаляка, голови 
Міжнародної Асоціації Януша Корчака 

 
17 жовтня, Інститут модернізації змісту освіти 
вул. Василя Липківського, 36 
 

11:00-13:00 

Іван Гнатович Єрмаков, кандидат історичних наук, завідувач 

сектора науково-методичного забезпечення змісту освіти дітей з 
особливими потребами відділу наукового та навчально-
методичного забезпечення корекційної та інклюзивної освіти 
Інституту модернізації змісту освіти,   
слово про Януша Корчака «Я поведу вас у вічність». 
 
Інна Борисівна Співакова,  
директор Кловського ліцею № 77, голова Українського 
товариства Януша Корчака, 
«Януш Корчак про місію нової школи життя». 
 
Вистава «Крила» за ідеями Януша Корчака.  
Актори: учні Кловського ліцею № 77.  
Художній керівник театрального гуртка Кловського ліцею 
№ 77: Наталія Станіславівна Лаукамп. 

18 жовтня 

11:00 

Запуск повітряних зміїв з висловами Януша Корчака учнями 
Кловського ліцею № 77 у Маріїнському парку 
Модератори: 
Олена Вікторівна Ферт, заступник директора з виховної 
роботи Кловського ліцею № 77; 
Людмила Вікторівна Чванько, педагог-організатор 
Кловського ліцею № 77; 
Людмила Вікторівна Нечипоренко, керівник гуртка 
Кловського ліцею № 77 

12:00 

• Бесіда «Як любити дитину» для батьків дітей  відділення 
черепно-лицьової хірургії Київської міської клінічної 
лікарні № 7 (вул. Підвисоцького, 4-Б)  

• Майстер-клас для дітей відділення черепно-лицьової 
хірургії Київської міської клінічної лікарні № 7 (вул. 
Підвисоцького, 4-Б) 

Модератор: Белла Семенівна Біндер, психолог  

19:00 

Літературно-музичний вечір «Від посмішки до посмішки» за 
участю відомих поетів, музикантів, співаків у Будинку вчених 
(вул. Володимирська, 45) 
Модератор: Сергій Юрійович Черепанов, письменник, 
громадський діяч, бізнесмен 

 


