ПЛАНИ РОБОТИ ОРГАНІЗАЦІЇ
вересень 2017 – вересень 2018

ПЛАНИ РОБОТИ 2017/2018
1. Лекторій «Світ науки». Розроблений
тематичний план на 2017/2018 навч. рік
погоджений з лекторами та бібліотекою до
травня 2018. Афіші дала згоду виготовляти як і
раніше – Івченко Катерина.
Лектор пише відео ролік на 30сек.-1мин. (про
що, крім анонсу).
Потрібен волонтер на посаду
адміністратора Лекторію . Правління
вирішило викладати лекції на нашому сайті
через канал Y-Тube –
Створити канал на Y-Tube – готова Бабенко
Марина але потрібні відео оператори и
монтажери.
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•

•

2. Міжвузівські методичні семінари
«Апарат та програмне забезпечення
прикладних завдань математичного
моделювання» для молодих вчених. (грудень
2017) ДНУ.
Турчина Валентина Андріївна та її кафедра
«Фандрейзинг та гранти на наукові
проекти» (зима або весна 2018)- Єлісєєва М.О,
Бабенко М.М.
Чекаємо ще ПРОПОЗИЦІЙ
(теми та викладачі).
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3. Майстер-класи або тренінг
• «Відеолекції: як зробити цікаве, замість
голів, що мовлять» (березень 2018). (ОРТ,
Юденкова О.П., Вернер І.В.);
• «Гармонія відносин у родині» (травень 2018)
коуч Пашко А.Н.
ПРОПОЗИЦІЇ ще приймаються
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НОВІ ФОРМИ РОБОТИ.
4. Організація та проведення coworking з розробки соціальних
проектів для студентів та молоді. осінь – зима 2018
Підготовчий етап.
Концепт и план. Робоча команда з розробки та підготовки.
Внесення в плани держорганів.
Пошук фінансування (гранти, ГО).
Партнерські ГО,Підбір тренерів, експертів та журі.

5. Освітні платні курси – є пропозиція Семенчи І.Є., літні курси
комп'ютерного дизайну Вернер І.

ПРОПОЗИЦІЇ приймаються.
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ЗВИЧАЙНІ ФОРМИ:
• Підготовка робіт студентів на Конкурси та
участь у Конкурсах молодих вчених – всі
члени організації.
• Участь в організації міжнародних
конференцій (разом з нашими партнерами).
НГУ, ПДАБА, ДДАЄУ. Допомога студентам та
молоді з їх першими публікаціями
• Залучення студентів до участі в Лекторії
та семінарах , мастер класах, тренінгах всі.
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Організаційна робота:
• Інформація про ГО у ЗМІ та Інтернет ресурсах – Єлісєєва М.О., Чернова
Л.Є.,
• Адміністрування сайту – Лагода І.А.
• Залучення нових членів в організацію - всі .
• Розсилка інформації та контакти з членами ГО.– Лагода І.А.,Чернова Л.Є.
• Підтримка контактів та звітування у держоргани - Чернова Л.Є.,
Єлісєєва М.О.
• Міжнародна співпраця – Бабенко М.М., Кузнецова Е.С., Яланська М.В.,
Чернова Л.Є.
• Підтримка співпраці з іншими НГО міста та України - Чернова Л.Є.,
Єлісєєва М.О.
• Переписка та контакти з членами ГО – Чернова Л.Є., Лагода І.А.
• Вітання з днями народження членів ГО - Калашникова Н.К.

