


НОВА ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА

ПІДВИЩЕННЯ КАЛІФІКАЦІЇ

РОЗРОБКА МАТЕРІАЛІВ

ПАРТНЕРСТВО І СПІВПРАЦЯ

Підтримуємо реформу і спряємо 
сталості системних змін

Демократична школа
З 2017

Тренерів-
експертів

Шкіл у 
мережі

Залучених учителів, 
батьків та учнів



ЩО ЗМІНИЛОСЯ?



НОВІ ПРАВИЛА

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ                            ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС                        ВРЯДУВАННЯ ТА ВІДНОСИНИ



• Новий державний стандарт початкової освіти 
(запроваджений), 

• Новий державний стандарт базової середньої 
освіти (підписаний т.в.о. Міністра освіти і науки)

• Старт роботи над новим Базовим 
компонентом для дошкільної освіти

• Нові стандарти якості шкільної освіти прийняті 
у 2019

• Більший акцент на формувальне оцінювання

НОВІ ПРАВИЛА



НОВІ ПРІОРИТЕТИ

Наскрізний розвиток громадянських компетентностей Демократія   Права людини



Змішані  курси з інституційного розвитку школи та розвитку 
громадянських компетентностей

4 масових онлайн-курси спільно зwww.prometheus.org.ua
проходять тестування

Збірка інтерактивних вправ для розвитку громадянських 
компетентностей розроблена учасниками

Онлайн-інструмент для демократичного інституційного розвитку 
шкіл що використовується понад 300школами

Онлайн-тести з моніторингу громадянських компетентностей
учнів

Посібники з розвитку демократичної культури й освіти з прав 
людини у школі

Онлайн-курси для підвищення 
кваліфікації вчителів та директорів 
шкіл та онлайн-ресурси

НОВІ ПРІОРИТЕТИ

http://www.prometheus.org.ua


ЛЮДИ



• Професійний розвиток вчителів і директорів 
шкіл з метою полегшення реалізації реформ
(понад 1000 пройшли інтенсивні тренінги)

• Інституційний розвиток шкіл – розвиток 
демократичного, інклюзивного та безпечного 
освітнього середовища (305 шкіл)

• Навчальна програма для тренерів (80) і 
освітніх експертів (55)

ЛЮДИ



ПОДОРОЖ ТРИВАЄ



НОВІ ВИКЛИКИ



МИ ВСІ В ОДНОМУ ЧОВНІ



Реформи потребують багато часу

Реформа із запровадження 
компетентнісно-
орієнтованих стандартів 
освіти у Норвегії все ще 
триває



Вчителі потребують професійного 
розвитку 

15-річних учнів вчаться у 
школах, де вчителям бракує 
належних педагогічних 
вмінь для інтеграції 
цифрових пристроїв у 
навчання (PISA 2018)



Школам потрібно готуватися до онлайн-
навчання

Вчителів у США зовсім не 
були або були дуже мало 
готові до переходу на 
онлайн-навчання до 
запровадження карантину
(TRIO дослідження, UiO)



Співпраця між школою та родиною 
критично важлива

Освітніх експертів та 
представників урядів 
вважають, що школи повинні 
надавати батькам та 
опікунам належну підтримку 
задля кращої підтримки 
навчання учнів (OECD, 2020)



Залучайте усіх та дайте слово учням

Учнів не мають доступу до 
комп´ютера для навчання вдома 
(OECD 2020)

Не мають вдома “спокійного 
місця” для навчання чи інтернету

Зростання расизму, дискримінації 
(ЮНЕСКО)

1 із 5

1 із 10



НАВЧАЙТЕСЯ
� ДОСЛІДЖУЙТЕ

РОЗВАЖАЙТЕ

ВИДІЛІТЬ СОБІ  
ДОСТАТНЬО ЧАСУ

� СПІВПРАЦЮЙТЕ


