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Міжнародний інститут мирної освіти  
 
1982 року Бетті Реардон, педагог, дослідниця миру та мирної освіти, разом з 
колегами Уіллардом Якобсоном та Дугласом Слоаном заснували 
Міжнародний інститут мирної освіти при Педагогічному коледжі 
Колумбійського університету (США). 
 
Міжнародні інститути мирної освіти збирають разом ентузіасток та 
ентузіастів, які прагнуть змінити освіту, а разом з нею і весь світ, на краще.  
 
Інститути мирної освіти в громаді (ІМОГ) 
 
Інститути мирної освіти в громаді (ІМОГ) в різних країнах світу 
намагатимуться подолати мовні та фінансові бар’єри, які заважають участі в 
Міжнародному інституті мирної освіти. ІМОГ планують допомагати освітянам 
опановувати знання і методології для навчання культурі миру; надавати 
можливості в громаді підтримувати офіційних і неформальних освітян і 
освітянок, які працюють для миру; надати можливість місцевим активісткам і 
активістам миру приєднатися до широкої міжнародної мережі освіти миру; 
збільшити можливості дослідження впливу мирної освіти.   
 
Цього року, після відзначення в серпні 25-ої річниці Міжнародного інституту 
мирної освіти, по всьому світу стартують Інститути мирної освіти в громаді. 
Один з таких інститутів матиме місце і в Україні. 
 
ІМОГ-Україна відбудеться 24 – 26 серпня 2007 року на Переяславщині. 
Організатором ІМОГ в Україні є Інформаційно-консультативний жіночий 
центр, на базі якого ще 2002 року було створено Інститут мирних студій, а 
1996 – засновано програму «Уповноважувальна освіта». Програма 
базується на принципах ненасильства. Її підходи толерантності та поваги до 
іншості зробили можливим реалізацію програми ще в 10 країнах світу – в 
Європі, і в Азії.  
 
Темою Інституту мирної освіти в громаді в Україні – 2007 буде «Суспільство 
навчається!?.» 
 
Цілі табору: 
 
- знайомство з концепцією суспільства навчання (learning society) на 
прикладах українського сучасного життя; 
- підвищення обізнаності щодо можливостей культури миру; 
- обмін досвідом;  
- обговорення співпраці в напряму виховання культури миру. 



  
 
Програма табору включатиме: 
 
− інтерактивні сесії, базовані на підходах «Уповноважувальної освіти», 
− презентації аналітичних матеріалів, 
− «капусник», 
− відвідання музею в м.Переяславі-Хмельницькому. 
 
 
Транспортні витрати, витрати на перебування та харчування 
покриватимуться за рахунок реєстраційного внеску у розмірі 200 грн. 
Організатори мають можливість підтримати обмежену кіліькість ґрантів. 
 
 
Для участі у конкурсі потрібно заповнити анкету та надіслати до 31 травня 
2007 року на електронну адресу, яку вказано у контактах. 
 
 
Кількість учасників та учасниць табору: 30 осіб (віком від 16 років). 
 
 
За детальною інформацією та формою заявки звертайтеся до контактів. 
 
wicc@public.icyb.kiev.ua  
 
 
 
 
.   


