
Лисович Марія Миколаївна 

 О. Б. Шинаровська 
виконавча директорка 

Програма розроблена благодійною організацією «Центр освітніх ініціатив» 

у співпраці з Європейським центром імені Вергеланда (Осло) в рамках Про-

грами підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», що реа-

лізується за підтримки МОН України та фінансування МЗС Норвегії. 

Мета: підготовка педагогів та керівників закладів освіти, спрямована на 

засвоєння принципів побудови якісного демократичного освітнього середо-

вища відповідно до нововведень, що здійснюються у процесі реформування 

української школи та кращих європейських практик, а також на практичне 

втілення цих принципів на базі закладу освіти. 

Напрям: розуміння й практичне втілення основних механізмів розбудови 

демократичного освітнього середовища, яке базується на правах людини; 

реалізація сучасних практик компетентнісного навчання учнів (наскрізний 

розвиток громадянських і соціальних компетентностей). 

Розвиток складових професійної компетентності керівників закладів загаль-

ної середньої освіти, їх заступників, педагогічного колективу, спрямованих 

на створення якісного освітнього середовища, яке базується на принципах 

демократії, участі, залученості та культурі прав людини, а також втілює у 

життя загальношкільний підхід. 
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програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

керівників ЗЗСО та їхніх заступників  
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 втілює принципи дитиноцентризму, педагогіки партнерства 

та навчання на цінностях;  

 пояснює, як демократичні принципи та принципи поваги до 

прав людини втілюються у шкільному житті, освітньому про-

цесі та управлінні школою; 

 характеризує способи, якими можна розвивати громадянські 

та соціальні компетентності учнів на різних предметах, засто-

совує їх; 

 демонструє вміння конструювати сучасне освітнє середовище, 

зокрема, практичне застосування інтерактивних педагогічних 

технологій та сучасних педагогічних методик, тренінгових і 

пошукових форм групової роботи; 

 застосовує проєктний підхід задля розвитку ключових компе-

тентностей; 

 застосовує ІКТ у власному навчанні та у роботі з учнями; 

 демонструє  готовність  до  змін,  гнучкість,  постійний профе-

сійний саморозвиток. 

Досягнуті  результати навчання: 


