
             
             

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ВІДКРИТЕ ЗНАННЯ» - неприбуткове 

добровільне об’єднання вчених, викладачів та громадян з метою перетворення країни у «суспільство 

знань». Була заснована Установчими зборами 03.09.2015р. у м. Дніпропетровську. Мета організації 

бути комунікативною платформою обміну знаннями та вміннями між учнями, студентами, 

молодими вченими та досвідченими науковцями. 

М.Тетчер зазначала: «Створення умов для розвитку талантів та інноваційної діяльності - головне 

завдання держави». Україні потрібне зберігати та розвивати науковий потенціал. Вважаємо, що саме 

наука та освіта можуть стати тим локомотивом, що виведе Україну з кризи, забезпечить високу 

якість життя громадян, підвищить їх зайнятість та творчу самореалізацію. Ці причини спонукали нас 

до створення Освітнього Центру як неформальної організації додаткового навчання та 

саморозвитку.  

Наша місія:  організувати комунікативний майданчик продуктивної взаємодії активних людей 

для розвитку науково-освітньої сфери країни. 

ГО«ВІДКРИТЕ ЗНАННЯ» - це Платформа для співпраці та діалогу: 

 міждисциплінарного; 

 міжгенераційного; 

 міжвузівського; 

 середньої та вищої освіти; 

 громадського суспільства та влади. 

Наші завдання: 

1. Сприяти інноваційній творчості в освітньому та соціальному просторі. 

2. Популяризувати науку та її досягнення у суспільстві. 

3. Створювати додаткові можливості саморозвитку для талановитої молоді та  

   працівників освіти та науки. 

Наші цінності:  

 сталий розвиток українського суспільства; 

 демократія, гуманізм, соціальна справедливість;  

 соціальне партнерство та соціальна відповідальність; 

 творчий розвиток особистості та самореалізація не за рахунок інших; 

 гендерна, вікова, соціальна рівність як рівність можливостей; 

 громадянська свідомість та активність; 

 взаємонавчання один у одного. 

 

Ми прагнемо відкрити шляхи до нових знань та вмінь для талановитої молоді і всіх бажаючих, 

розповсюджувати та пропагувати нові методи навчання через саморозвиток особистості, створювати 

умови для цього.  

Запрошуємо усіх, хто поділяє наші Програмні цілі та цінності, є активними та дієвими людьми 

приєднуватися та приймати участь у роботі Освітнього Центру. Лише разом ми зможемо подолати 

проблеми науково-освітньої сфери та перетворити нашу країну у високо розвинуту, конкуренто 

спроможну державу інноваційного розвитку та «суспільство знань».   

Наша сторінка у ФБ:  https://www.facebook.com/groups/760815460691253/ 

На сайті:  http://sociosofialech.jimdo.com/го-відкрите- знання.
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