З метою реалізації угоди про співробітництво між Лиманською районною
державною адміністрацією та повітом Ляєне-Вірумаа, яку урочисто
підписано 2 грудня 2015 року, та подальшого поглиблення довгострокової
співпраці у сфері господарства, торгівлі, науки, технології, спорту, охорони
здоров’я, культури та інших сферах діяльності, у лютому 2016 року
Лиманською райдержадміністрацією підготовлено заявку на участь у
наступному етапі спільного проекту повіту Ляєне-Вірумаа (Естонія) і
Лиманського району «YOUNG AND ENTERPRISING – IDEAS INTO
PRACTICE» - «Молодий та підприємливий – ідеї в життя». Наприкінці
травня 2016 року отримано позитивну відповідь від Міністерства
закордонних справ Республіки Естонія про фінансування Проекту. Мета
проекту полягає в передачі найкращого досвіду українській молоді набути
навичок в сфері підприємництва. В рамках проекту в фокусі знаходиться
навчання підприємництву через театр і процес створення учнівських фірм.
Так, з метою ефективного впровадження на території району Проекту,
райдержадміністрація приймала делегацію Естонської Республіки в період з
18 по 22 грудня 2016 року.
В ході візиту відбулись зустрічі делегації з керівництвом районної
державної адміністрації, районної ради, керівниками структурних підрозділів
райдержадміністрації, керівниками закладів медичної сфери, учнівською
молоддю району. Делегація відвідала Фонтанський НВК «ЗОШ І-ІІІ
ступенів– гімназія», Першотравневий НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей»,
Курісовську ЗОШ І-ІІІст., де були проведені семінари-тренінги для
учнівської молоді Лиманського району в рамках проекту «Молодий та
підприємливий – ідеї в життя» та започатковано районний
театр
підприємництва.
Даним зустрічам передувала підготовча робота з лідерським активом
Лиманського району, а саме екскурсія на підприємство «ТІС» та анкетування.
Лідери учнівського самоврядування відвідали підприємство «ТІС»,
ознайомилися з веденням бізнесу, потужностями великого підприємства.
Учні задавали екскурсоводам багато питань, що свідчить про велику
зацікавленість веденням бізнесу, економічними поняттями, діяльністю
людей різних професій, формуванням ділових якостей.
Під час триденного семінару – тренінгу естонські педагоги навчали
розв’язанню ситуативних економічних задач, складанню бізнес – планів,
вміння вести бізнес - діалоги, освоєнню правових основ ведення бізнесу,
розвитку лідерських якостей, навчання роботи в проекті, в команді, набуттю
навичок побудови ефективних презентацій. Естонські тренери виступали у
ролі успішних підприємців та бізнес - консультантів.
Отже, ідея проекту збереглася: це проектна робота в малих групах
упродовж усього етапу від розробки до обґрунтування бізнес - ідеї за участю
команди експертів – консультантів: міні - тренінги, консультації керівників
та кураторів проекту. Учні - лідери Лиманського району набули навички
роботи в команді, уміння брати на себе відповідальність, організаторські

здібності, навички спільного ухвалення рішення, комунікації та багато
іншого, що є безцінним запасом для молодого покоління.
Під час семінару для вчителів району естонські тренери презентували
роботу економічних театрів, дитячих бізнес - фестивалів. Особливий акцент
було зроблено на діяльність «Junior Achievement Estonia» (організації, що
реєструє створені учнівські фірми в Естонії). Учителям нашого району було
запропоновано програми діяльності учнівських естонських та міжнародних
фірм, роз’яснено про можливості відкриття учнівських фірм, їх реєстрацію
та діяльність. Цікавою була презентація про організацію в Естонії
регіональних ярмарок учнівських фірм. Учнівські фірми діють один рік. Їх
діяльність є процесом навчання, а не заробітку грошей. Дитина, учасник
учнівської фірми, після діяльності в групі молодих підприємців, вирішує для
себе, чи йде у бізнес, стає керівником бізнесу чи працює по найму.
Цікавою новиною для наших учителів було повідомлення, що естонські
учні складають загальноєвропейський екзамен по підприємництву (ESP).
Дані зустрічі з естонською делегацією зацікавили вчителів та учнів
нашого району. Тому у лютому 2017 року у районі стартуватиме учнівський
економічний виховний проект лідерів Лиманського району «Молодий та
підприємливий».
З метою обміну досвідом в медичній галузі, фахівцями - медиками повіту
Ляєне-Вірумаа
проведено
семінари-тренінги
для
медпрацівників
Лиманського району. Та обговорено плани щодо впровадження майбутніх
проектів у медичній галузі.

