
Гартуйсь, друзі і подруги! 

Надсилаємо інформацію щодо проекту СУМ в Україні "Мовний табір для українських дітей" 

Проведення мовних таборів 
Ідея мовного табору полягає в організації людських ресурсів і досвіду Спілки Української 

Молоді  таборів для навчання сумівських та не сумівських дітей англійської мови в Україні 

за повну комерційну вкладку, конкурентну до розміру вартості подібних таборів, що 

проводяться комерційними структурами в Україні. Кошти, зібрані за проведення такого 

табору підуть на фінансування літніх всеукраїнських таборів СУМ в Україні. 

  

Кількість учасників мовного табору 
Юнацтво 7-16 років  - до 50 дітей 

Мовні інструктори – 6-7  сумівців, які мають досвід викладати англійську мову. 

Адміністративна підтримка  - 2-3 осіб  з терену України. 

  

Залучення інструкторів серед української молоді в СУМ Канади, Америки, 

Великобританії. 
На сезон таборування 2011 року планується проведення двох мовних таборів. Розмір вкладки 

дозволяє повернути 1 000 дол. США кожному інструктору, залученому з  теренів СУМ 

Канади, Америки та Великобританії. Також сумівець- інструктор, який буде працювати на 

мовному таборі має право без таборової вкладки таборувати на всеукраїнському  вишкільно-

відпочинковому таборі. 

  

Пошук учасників табору 
Учасниками табору будуть діти шкільного віку, як члени СУМ так і не члени СУМ. Пошук 

дітей буде здійснюватись через рекламу на сумівському сайті та через рекламу сумівцями в 

Україні. 

  

Виховна програма 
Зайняття англійською мовою, підбір тем для опрацювання, програма табору  буде містити 

елементи сумівської програми. Також програма табору буде містити велику кількість ручних 

та практичних робіт, в тому числі писанкарство, роботи з глиною пластиком та інше. 

  

Підготовка до табору 
Розробка програми таборів буде завершена до 31.12 2010. Зголошення інструкторів повинні 

бути здійсненні  бажано до 15 лютого 2011 року. 

  

Тривалість та строки мовних таборів. Місце таборування. 
Програма мовного табору розрахована на 14 днів.  Ми хочемо побудувати розклад таборів 

таким чином, щоб уможливити перерву в один тиждень між мовними таборами та між 

другим мовним табором та всеукраїнським вишкільно-відпочинковим табором. 
 
 
 
--  
Неля Лавріненко 
Спілка Української Молоді в Україні 
 


