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Поднимите “ЗАДНИЦУ ” за ради социума!?

1. Ваши впечатления от Республики?

На самом деле впечатлений много. Больше всего нравится инициатива
ребят, которые активно принимают участие в жизни студенческой республикии и которым не безразличен социум страны.

2. Нравится ли вам как работают участники на
пленумах?
Да нравится. Что ребята, влились в общую тему
игры, что произошла взаимосвязь между участниками и социумом. Они смогли идеологию превратить в понимание взаимосвязи между людьми
в обществе.

3. Была ли у вас на обратная связь мастер-классе
с участниками?
ДА!!! Обратная связь проявилась во время мастер класса и после него, ко мне подходили люди
и задавали мне ряд вопросов.

4.Какие минусы и плюсы этого проекта?

Все 1000 участников не соблюдают всеобщего порядка и норм. Посмотрите на туалеты… это
полное не проявление инициативы. В нынешней молодёжи
умерло понятие самоорганизации. Никто из 1000, я ещё
раз повторяю из 1000 участников, не может поднять
свою “ЗАДНИЦУ” и выделить 30 минут на благо общества социума. Такие ЛЮДЮ не имеют права говорить
мораль, право изменять общество. ОНИ САМИ ДОЛЖНЫ
СДЕЛАТЬ ЭТО!!! Групповая инициатива даёт понимание
важности в социуме!
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Все большее распространение, например, концептуальной
литературы, свидетельствует о том, что вменяемые люди уже
двинулись в эту сторону. Двинулись не по моде, а по глубокой
потребности в адекватном осмысленном понимании того, что
происходит сейчас :
1)в анализе ситуации, 2)вырабатывании целей,3)планировании 4)и реализации задуманного.
Они хотят быть адекватными реальности, которая разворачивается…Напоминаю – как только мы хотим двигаться, мы
сразу одновременно делаем шаг назад, к истокам. Движение
начинается с возвращения.
Важны истоки возникновения проблем. И в концептуальном мышлении мы переходим к моменту того, как эта проблема начала возникать.
Те, кто идут, и будут работать на Украину и для Украины – это те, кто, прежде
всего, перейдут к глубокому самостоятельному мышлению, уходя от наработанных
стереотипов, ломая мифы, разрушая стандарты – вот тут и лежит путь…

Нужно не новое, нужно глубокое мышление!

«Идеология» нашей жизни!

Смирнов Александр

Республиканцы, нам невероятно повезло с нашими старейшинами. Они не только вкладывают
в наши головы уникальные знания, но и делятся
своим колоссальным опытом в ведении политических игр.
Круглый стол на тему «Идеологий» Александр
Лозовицкий провел в диалоговом режиме. Давая
зацепки, обрывки фраз на дополнения и развития
мысли, он позволил ребятам самим дойти до самой сути. Это, без сомнений, польстило им и подтолкнуло некоторых к выдвижению собственных идей по созданию концептуально новой идеологии.
В завершение Александр поощрил всех активных участников конференции
книгами по политологии, которые должны пригодиться им в дальнейшей политической жизни, сыграв сильную образовательную роль.

Л.С. Финкель – фундатор КМИС,
социолог – автор методик измерений
основанных на математических методах и психологии

О! Я вас вітаю. Середина довгого і тернистого шляху побудови майбутнього та ідеології. Думаю і завдання зрозуміле, але відповідальне та конкретне.
Що ж поїхали! Кілька настанов від мене.
Що ми бачимо сьогодні: зневіру, злидні, масові суїциди, хаос…. Нічого позитивного… Ви ніколи не задавали собі запитання чому
так, а може це комусь потрібно, може комусь вигідно, щом ми були сірими , слухняними мишками, якими можна маніпулювати як
хочеться, які всього бояться і нічого не можуть зробити. А може не хочуть???? Чи часто люди щось роблять для покращення життя?
По – моєму, ми вміємо лише скиглити і нарікати на свою погану долю та життя. А в чому причина, що можна зробити, щоб цей стан
речей зробити ми навіть ніколи й не розглядали ці запитання. А чому? Невже ми гірші за тих , які керують нами, нашим життям,
всім світом.
ДОСИТЬ!
Саме тут і зараз ми маємо унікальну можливість зробити все так, як хочемо, лише треба повірити в свої можливості, повірити
і зробити все для того, щоб майбутнє було кращим, таким яким бачимо його ми. Наше майбутнє в наших руках.
Перший крок для цього всі вже зробили, приїхали сюди, другий крок – дуже важливий, не здаватися, боротися, працювати, третій
крок – це бачення самої картини майбутнього, шляху який нам потрібно побудувати і по якому йти. Бо часто буває так, що ми створюємо, а самі до кінця не розуміємо що. Якщо ж є цілісна картинка майбутнього є, тоді саме тут і зараз у вас (учасників Студентської
республіки ) є унікальну можливість із світових маріонеток перетворитися в силу, яка зробить глобальні перетворення. Ви можемо
бути не лише акторами у цьому світі, а режисерами світових подій! Вперед! Пам’ятайте у вас все для цього є. Навіть Віра (тобто я):)
Удачі! Збудуйте гідне майбутнє для всіх нас!!!!
Віра Андріюк – Депутат Студентського парламенту України
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«Рада мудрих» критикує

Другий день Студреспубліки добіг кінця, стартували не лише суб-фести, семінари
і тренінги, а й вибори губернаторів, почалася реєстрація партій.
Нагадаємо, що республіканців було поділено на чотири краї, які активно і безперервно працювали над розкриттям ідеології майбутнього.
О 2.00 закінчилася «Рада мудрих» - рада, на якій команда експертів на чолі з
Лідером Студреспубліки і Керівником Гри Павлом Вікнянським вирішувала питання щодо реєстрації партій і відповідності поданих заявок вимогам держави Студреспубліка.
Уповноважений Радою Андрій Окара повідомив, що всім партіям у реєстрації
відмовлено через невідповідність щодо змісту та оформлення поданих документів:

«Ми хочемо, щоб учасники не розслаблялися. Всі документи виявилися ненормативними і всі потребують доопрацювання. Тому ми даємо ще годину, щоб партії
самовизначилися з ідеологією (конкретно - назвали її), цінностями, своєю візією
майбутнього та позначили глобальну місію Студреспубліки. Нам потрібні максимально ідеологічно насичені тексти».
Олександр Бланк додав: « Зараз учасникам потрібно у найкоротші терміни доробити свої програмні документи. З цього моменту боротьба ідеологій переноситься в простір нашої країни і всім нам необхідно з’ясувати, яка ж із них нам насправді
потрібна».
Михайло Мінаков додав, що у Грі виникло багато внутрішніх протиріч.
Вже через означену годину, о третій ночі були подані доопрацьовані документи,
за результатами перевірки яких о 3.30 Рада мудрих постановила відмовити в реєстрації одній із партій, пропустити партію із назвою «Сталий
розвиток» і трьом іншим претендентам - «Ідеї», «Політ» і «Волі народу»
- було поставлено задачу до 9 ранку додатково внести правки до своїх
програм.

прочитав сам - дай iншому

Принципи і цінності

Що це: пафосні слова чи насправді те¸ що повинно бути притаманно кожному з нас, державі та світу загалом. Це те за чим ми живемо чи те, чого ми боїмося і уникаємо. Так – так,
ці поняття є одночасно досить простими і дуже складними. Бо є в житті кожного з нас від
народження, але по – різному нами використовуються і сприймаються. Цінності нам прививали з пелюшок, однак є маленьке «но», у кожної сім’ї вони свої і часто буває так, що цінності
одних є принципами інших, через які вони не можуть переступити.
Здавалось би що у ці поняття мають спільного з побудовою ідеології та баченням майбутнього. Але ж задумайтеся… Хіба може бути хоч одна повноцінно розвинена країни без таких
цінностей як свобода, незалежність, взаємодопомога, підтримка, любов, повага… цей список
можна продовжувати і продовжувати до безкінечності. А що ж є у нас, що нам дано такого
без чого ми себе не уявляємо, щось таке що є лише у нас, щось цінне без чого в світі нас не
сприймають як націю???? Такі цінності без яких створити ідеологію нереально! А як же світ!
Він теж має свої цінності, ті за якими зараз живуть всі, яким всі підчиняються і до яких прислуховуються.
А «Студентська республіка», свою діяльність розпочинала з цінностями яким не зраджує
вже 12 років. Перша і найголовніша з яких – це роботу на благо України, на її розвиток і процвітання.
Але мені здається, що потрібно все ж таки відштовхуватися від себе!!! Важливо, щоб твої
цінності не розходилися з цінностями організації, в якій працюєш чи держави в якій живеш.
Думаю тут все зрозуміло…
Переходимо до принципів. О, тут ситуація значно цікавіша… Навіть не хочеться згадувати, що буває, коли люди з своїми принципами пересікаються і наполегливо відстоюють їх.
От звідки в нас вічні проблеми… А може це й є наша основна проблема, що ми не вміємо відстоювати свої принципи, а йдемо на «поводку» у когось, завжди під когось підлаштовуємося,
під когось прогинаємося, І всі звикли до цього…
Але ні!! Досить!!!! Ми варті кращого!
Тому всі зібралися тут, і непросто для розваг, а для серйозної роботи. І для того,щоб
створити ідеологію майбутнього потрібно розібратися у тих цінностях, які для нас важливі і
в принципах,які ми будемо відстоювати завжди.
Думаю завдання зрозуміло, вперед, до роботи. Бажаю успіху!!!!
Віра Андріюк – Депутат Студ ентського парламенту України

Олександр Уриваев Агітація не клюється?
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