
ТВОРИМО МИСТЕЦТВО В ШКІЛЬНОМУ САДУ!
ПРО ПРОЄКТ

Команда Місто-сад за підтримки Українського культурного фонду запускає проєкт “Творимо мистецтво у шкільному 
саду”, мета якого - навчити школярів створювати виставки у публічних просторах. 

Ми запрошуємо учнів разом створити мистецьку виставку у дворі своєї школи!
Спільно з митцями і координаторами проєкту команди з учнів 8-11 класів зможуть дослідити культурний контекст свого 
населеного пункту, заглибитись у теми, які їх цікавлять, висловитись засобами мистецтва і зробити виставку у своєму 
місті! Ми називаємо це Арт-туса і запрошуємо старшокласників долучитись!

ПЕРЕВАГИ УЧАСТІ В ПРОЄКТІ АРТ-ТУСА:

Учні
  навчаться організовувати виставки та отримають кураторський і мистецький досвід
  реалізують власний задум та висловлять свою думку стосовно теми, що їх цікавить
  розвинуть креативність та навички командної роботи 
  багато дізнаються про мистецтво і про публічний простір

Школи
  для кожної школи-учасниці архітекторки з команди Місто-сад створять виставкові конструкції, які можна буде 

використати і надалі для створення виставок просто неба поблизу школи
  школа долучиться до культурно-мистецького життя міста

Усього до проєкту буде відібрано 5 шкіл.

ЯК ДОЛУЧИТИСЬ

Умови участі
  Брати участь можуть державні школи міст з населенням до 100 тис. За умови участі, між школою та ГО “Місто-сад” 

буде укладено меморандум про співпрацю.
  Від однієї школи може брати участь одна команда з учнів 8-11 класів. У кожній команді може бути не більше 15 

учасників. Участь є безкоштовною.
  Проєкт передбачає залученість учасників з січня по травень 2021. Ми будемо слухати лекції, досліджувати контекст 

населених пунктів, спілкуватись з митцями, заглиблюватись у теми, що цікавитимуть учасників і формувати наповнення 
виставок. Проєкт передбачає багато зустрічей онлайн і кілька зустрічей вживу. Це не заважатиме виконанню навчальної 
програми, а лише додасть нових знань і навичок. 

Подати заявку
Щоб взяти участь у конкурсі, необхідно заповнити аплікаційну форму до 24 грудня 2020 року включно.
Аплікаційна форма доступна за посиланням: bit.ly/arttusa.  
Оскільки згідно із законодавством ми не можемо збирати контактну інформацію в неповнолітніх осіб, просимо 
аплікаційну форму заповнювати представникам колективу школи чи батькам учнів.
Радимо командами попередньо подумати та обговорити спільні відповіді.
Результати конкурсу буде оголошено 12 січня 2021 року

Якщо у вас виникнуть запитання -
звертайтесь за номером +38 093 278 58 10 або ел. поштою mistosad.ukraine@gmail.com

ОСВІТНІЙ КУРС

Одна зі складових проєкту “Творимо мистецтво в шкільному саду” - це освітній курс, який допоможе навчитись 
створювати виставки у публічному просторі. Пройти його зможуть не лише учасники Арт-туси, а всі охочі. Якщо ви 
зацікавлені прослухати курс, залишіть контакти в листі на пошту mistosad.ukraine@gmail.com, і ми повідомимо вас про 
його початок. 

https://bit.ly/arttusa



