ДЕМОКРАТИЧНА ШКОЛА
Загальношкільний підхід
ДЕМОКРАТИЧНЕ ШКІЛЬНЕ
СЕРЕДОВИЩЕ І ВРЯДУВАННЯ

58 ШКІЛ
(96,7%)

•

Шкільне середовище і тип врядування в школі
є демократичними

•

•

ДЕМОКРАТІЯ І ПРАВА ЛЮДИНИ В
ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
Школа інтегрувала підходи освіти для демократичного
громадянства і прав людини у навчальну програму

Відносини у школі відображають принципи демократії
та повагу до прав людини
•

•

Позакласна робота націлена на вивчення і
пропагування демократії і поваги до прав людини

Конфлікти вирішуються мирним шляхом
із залученням усіх сторін

•

У школі застосовуються демократичні
методи навчання

ДЕМОКРАТИЧНА
ШКОЛА

Представники школи беруть участь у громадському житті

•
•

Встановлені партнерства з місцевою адміністрацією,
організаціями у місцевій громаді

ПАРТНЕРСТВО З БАТЬКАМИ І МІСЦЕВОЮ ГРОМАДОЮ

32 ШКІЛ
(53,3%)

46 ШКІЛ
(76,7%)

Розширення демократичного освітнього простору у 60 школах-учасницях
1.1.1 Шкільна документація
3.2.5 Рівність відносин між партнерами 4,00
1.1.2 Органи учнівського самоврядування
3.2.4 Партнерські угоди
1.1.3 Участь усіх у прийнятті рішень
3,50
3.2.3 Участь школи у прийнятті рішень
1.1.4 Демократичні процедури врядування
партнерами
3,00
3.2.2 Участь партнерів у розвитку школи

2,50
2,00

3.2.1 Участь школярів у прийнятті рішень у
місцевій громаді

1.1.5 Учнівські організації
1.1.6 Стиль управління

1,50
1,00

3.1.4 Участь школярів у громадському житті

1.1.7 Доступ до публічної інформації

0,50
3.1.3 Співпраця з місцевими організаціями

0,00

1.2.1 Рівність відносин у шкільних правилах

1.2.2 Антидискримінаційні заходи

3.1.2 Шкільні організації

3.1.1 Заходи з вирішення місцевих проблем

1.2.3 Шкільна інфраструктура

2.3.3 Вплив учнів та батьків на програму та
оцінювання

1.3.1 Порядок вирішення конфліктів
(дискримінації та цькування)
2.1.1 Громадянська освіта як окремий
предмет

2.3.2 Професійний розвиток вчителів

2.3.1 Методи викладання та навчання.
2.1.2 Громадянська освіта у низці предметів
2.1.3 Міжпредметна інтеграція
2.2.1 Позакласна робота
громадянської освіти
2.1.4 Вискористання посібників РЄ

2019

2020

Участь у прийнятті рішень
загальношкільної ваги

1

Учителі, учні й батьки не беруть реальної участі в прийнятті рішень
загальношкільної ваги. Планування здійснює лише адміністрація

2

Учителі й (або) учні, й (або) батьки беруть участь у прийнятті
рішень щодо обмеженого кола питань.

3

Учителі, учні й батьки колегіально планують та ухвалюють
рішення загальношкільної ваги.

4

Планування та прийняття рішень здійснюється з урахуванням інтересів
та за участі вчителів, учнів і батьків. Є чітка процедура ухвалення рішень
загальношкільної ваги.

4 сталий

1 початковий
3 поглиблений

0,0%

0,0%

1 початковий

3,3%
16,7%

2019 ДО

2 частковий
16,7%

21,7%

2 частковий
80,0%

4 сталий

61,7%

2020 ПІСЛЯ

3 поглиблений

2019 ДО

Доступ до публічної інформації
Публічна інформація доступна й обговорюється з усіма
суб’єктами шкільного життя. Існують канали зворотного зв’язку.

2020 ПІСЛЯ

8%

72%

3%

62%

5%

75%

13%

67%

2%

55%

18%

52%

28%

78%

Участь усіх у прийнятті рішень
Вчителі, учні й батьки залученні до планування та ухвалення
рішень загальношкільної ваги.

Демократичні процедури врядування
Демократичні принципи і процедури, принципи поваги до
прав людини відображені в документах і застосовуються.

Розвиток громадянських копметентностей
В школі здійснюється наскрізний розвиток громадянських
компетентностей та існує ефективна методика включення
відповідної тематики до більшості предметів.

Робота з посібниками Ради Європи
Посібники Ради Європи з освіти для демократичного
громадянства і прав людини використовуються в межах окремих
предметів.

Шкільні організації задля вирішення

проблем громади

У школі існують групи, які займаються вирішенням
проблем громади, що діють з ініціативи учнів чи вчителів.

Партнерство з громадою
Партнери регулярно запрошують учителів, учнів та батьків до
організації спільних заходів.

ВЧИТЕЛІ

- Проводять цікаві інтерактивні уроки,
задля розвитку громадянських компетентностей

- Зацікавлені у професійному розвитку та вмотивовані
до самоосвіти, більш автономні
- Більше довіряють дітям, партнерські відносини

- Оновлення/створення шкільних
документів та процедур

- Більш змістовна позакласна робота та дозвілля
- Комфортне шкільне середовище, менше конфліктів
- Покращення системи інформування та комунікації

- Звертають увагу на середовище в класі

- Краще розуміють потреби дітей

- Більш відкрита, покращення іміджу
- Більш згуртовані, краща
УЧНІ
взаємодія
- Відповідальніші, активніші,
ініціативні

АДМІНІСТРАЦІЯ
- Зменшення контролю, збільшення довіри
до колективу
- Більш колегіальний стиль
управління

ВПЛИВ

- Зросла мотивація до навчання

ПРОГРАМИ

- Підтримка ініціатив та відповідь на
запити учасників освітнього процесу

ГРОМАДА ТА ВЛАДА
- Зросла участь учнів у громадському житті
- Рішення місцевої влади враховують думку молоді,
учні входять до молодіжної ради/об’єднання
- Розвиток партнерських стосунків
- Більш згуртована місцева громада
- Школа – осередок громади

ШКОЛА

- Колегіально приймають
рішення та вирішують конфлікти
- Відчули, що вони важливі, до них
дослухаються

БАТЬКИ
- Частіше і більш охоче відвідують школу
- Більше довіри, покращення спілкування з дітьми
- Партнерські відносини з педагогами та дітьми
- Повноправні учасники освітнього процесу, залучені до
планування роботи школи

«Сьогодні ми вирішуємо щось у класі або школі. Значить, зможемо надалі
вирішувати щось в державі. Багато наших пропозицій підтримали вчителі та
батьки. Нам стали більше довіряти.», - Олександр Тодерян, учень 9 класу
«Найважливіше, що дала нам Програма – це впевненість у собі та усвідомлення того,
що лише у партнерстві ми можемо впровадити у школі будь-які зміни. Група батьків у
партнерстві з вчителями та учнями запровадила у школі систему здорового харчування і зараз
поширює цей досвід на інші школи містечка», - Вікторія Галуга, мама
«Нам хочеться розповісти про школу всьому світу. Важливо було залучити до співпраці
громадськість, визначити ресурси партнерів, розширити соціальну свідомість учасників
освітнього процесу. І нам це вдалося!» - Марина Мілішкевич, директорка школи
«Школа стала більше цікавитись життям громади, підвищився рівень відповідальності учнів. Я
побачила, що діти почали вірити в те, що їх почують!» - Наталія Корнієнко, голова селищної
ради

ЦІКАВИНКИ ЧЕТВЕРТОЇ ХВИЛІ
ПРОГРАМИ
Вперше провели
тематичні тренінги
для шкіл – учасниць 4
хвилі та випускниць.
Результат:
пожвавлення
співпраці в Мережі
шкіл, мережеві
проєкти тощо.

ЦІКАВИНКИ ЧЕТВЕРТОЇ ХВИЛІ
ПРОГРАМИ

На виїзні
тренінги
Програми
вперше було
запрошено
учнів.

ЦІКАВИНКИ ЧЕТВЕРТОЇ ХВИЛІ
ПРОГРАМИ

Посібник «Громадянська відповідальність:
80 вправ для формування громадянської
та соціальної компетентностей під час
вивчення різних шкільних предметів»
школа з Буковини переклала румунською
мовою.

ЧЕТВЕРТА ХВИЛЯ В ЦИФРАХ

• 420 онлайн і офлайн зустрічей зі школами,
• 10039 учасників шкільних зустрічей,
• 1249 робочих днів тренерів,
• 6 тематичних тренінгів для 168 учасників,
• 60 історій змін у школах,
• багато недоспаних ночей, проїханих кілометрів
українськими дорогами, трошки невдач, але значно більше
нових спроб, нових знайомств і партнерств, надихаючих
прикладів і (сподіваємось) бажання продовжувати далі…

Демократичний «велосипед»
Запрошуємо Вас продовжувати крутити педалі разом J

0,0%

0,0%
3,3%
16,7%

80,0%

2019 ДО

21,7%

16,7%

61,7%

2020 ПІСЛЯ

Фейсбук група
Мережа шкіл
програми
«Демократична
школа»

Дякую за увагу!

