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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» - всеукраїнська
благодійна організація, заснована Міжнародним фондом
“Відродження” (м. Київ, Україна) та Міжнародним
центром розвитку дитини (м. Вашингтон, США) 15 червня
1999 р.
Створення Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» у 1999 році стало
логічним продовженням діяльності Програми Всебічного розвитку дитини
«Крок за кроком» Міжнародного фонду «Відродження», яка діяла в Україні з
1994 року по 1999 рік за підтримки Інституту Відкритого Суспільства (м.
Нью-Йорк) та Міжнародного центру розвитку дитини (м. Вашингтон). Метою
програми було впровадження демократичних практик у систему дошкільної
освіти. У 1996 році програма поширила свою діяльність на початкову ланку
освіти завдяки бажанню батьків дітей, які були залучені до програми, а також
позитивним результатам оцінки (Міністерство освіти України, Інститут
психології АПН України, Бостонський центр розвитку освіти). У 1996 році
програма поширила також свої види діяльності на залучення дітей з
особливими потребами та дітей національних меншин до загальноосвітніх
закладів.
З 1999 року ВФ «Крок за кроком» є національним членом Міжнародної
асоціації «Крок за кроком».
У 2003 році ВФ «Крок за кроком» отримав ліцензію Міністерства освіти і
науки України на проведення курсів підвищення кваліфікації в галузі
інноваційної освіти для вихователів і керівників дошкільних навчальних
закладів, вчителів і керівників загальноосвітніх навчальних закладів, а також
викладачів вищих педагогічних навчальних закладів.
Місія Всеукраїнського фонду “Крок за кроком” – сприяти втіленню освітніх
реформ із реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з
активним залученням сімей і громад шляхом проведення тренінгів для
освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та
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реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної
освіти для всіх дітей, включаючи дітей з особливими потребами; залучення
сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.
У контексті виконання місії ВФ «Крок за кроком» ініціює та реалізує проекти
у партнерстві з іншими українськими та міжнародними організаціями в
рамках наступних програм:
 Програма «Крок за кроком» для дітей віком від народження до 10
років
 Програма «Інклюзивна освіта»
 Програма «Школа як осередок розвитку громади»
ОПИС ПРОГРАМ І ПРОЕКТІВ У 2013 РОЦІ
I. ПРОГРАМА ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ «КРОК ЗА
КРОКОМ»
Мета програми – впровадження цінностей
та принципів демократії в навчальний
процес дітей віком від народження до 12
років. Дана мета реалізується через
забезпечення високопрофесійних тренінгів для різних категорій освітян:
вихователів, вчителів початкових класів і середньої ланки освіти, керівників
навчальних закладів, викладачів вищих педагогічних навчальних закладів,
батьків і представників недержавних організацій, а також забезпечення
подальших консультацій силами наставників.
ПРОЕКТИ В 2013 РОЦІ

Проект «Модифікація проектів «Школа – мій дім і
родина» та «Підтримка дитячих садків» Антикризової
програми МФВ з метою забезпечення потреб дітей віком
4-5 років»
Тривалість: серпень 2012р. – травень 2013р.
Фінансова підтримка: Міжнародний фонд «Відродження»
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Мета проекту: збільшити залучення дітей віком 4-5 років до дошкільної
освіти. Більш конкретні цілі проекту:
 Покращити практики роботи з дітьми у дитячих садках в сільській
місцевості у напрямі особистісно-орієнтованої освіти шляхом
організації восьми регіональних тренінгів для усіх учасників проекту за
програмами «Крок за кроком» та «Інклюзивна освіта».
 Покращити технічні та матеріальні ресурси дитячих садків у сільській
місцевості
шляхом
забезпечення їх додатковими
освітніми
матеріалами
(іграшки, навчальні ігри,
дитячі
книжки),
що
стимулюють
когнітивний,
емоційний та соціальний
розвиток дітей, а також
логічне мислення.
 Забезпечити
доступ
до
освітніх послуг для дітей, які
не відвідують дитячі садки з причини недостатньої кількості місць у
дитячих садках і збільшити залучення дітей віком 5 років до дошкільної
освіти шляхом розроблення місцевих ініціатив, що спрямовані на
відкриття додаткових дошкільних груп при дитячих садках та
загальноосвітніх навчальних закладах, а також їх спів фінансування
місцевими державними адміністраціями.
 Сприяти розвитку альтернативних та інноваційних форм надання
дошкільної освіти шляхом підтримки ініціатив недержавних
громадських організацій у сфері забезпечення дошкільної освіти в
домашніх умовах, організації роботи медичних сестер, розвитку Центрів
розвитку дитини, консультацій батьків, Центрів антикризового
батьківства, недільних шкіл тощо.
 Мобілізувати місцеві органи влади, представників бізнесу, керівників
дошкільних навчальних закладів і батьківських комітетів щодо спільної
реалізації громадських проектів з відповідним покращенням
педагогічних, соціальних та адміністративних підходів у дошкільних та
загальноосвітніх навчальних закладах.
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Результати:
 Підписано угоди про співпрацю з обласними ІППО у містах Біла
Церква, Львів, Івано-Франківськ, Полтава, Вінниця, Херсон, Луцьк,
Луганськ (всього 8 ІППО).
 Підписано угоди про співпрацю з 78 учасниками проекту.
 Проведено 16 трьохденних навчально-практичних сесій на базі 8-ми
ІППО (дві трьохденні сесії на базі одного ІППО).
 314 осіб взяли участь в навчально-практичних семінарах за програмою
Всебічного розвитку дитини «Крок за кроком» на базі обласних ІППО,
отримали необхідні навчально-методичні матеріали та сертифікати.
 Розроблено 2 тренінгові модулі, типові програми та роздавальні
матеріали, які використовувалися під час двох сесій навчальнопрактичних семінарів за програмами Всебічного розвитку дитини
«Крок за кроком»
та
«Інклюзивна
освіта».
 Надруковано
роздавальні
матеріали для
семінарів і
посібник
«Програма
Всебічного
розвитку дитини
«Крок за кроком» для учасників проекту.
 16 викладачів ІППО – тренерів ВФ «Крок за кроком» підготовлені та
провели дві трьохденні тренінгові сесії на базі ІППО, а також
здійснили навчання в міжсесійний період в режимі он-лайн.
 Розміщено 16 інформаційних повідомлень про проведені семінари на
сайтах ВФ «Крок за кроком» www.ussf.kiev.ua та 16 інформаційних
повідомлень на сайті www.gash.ussf.kiev.ua;
 Розміщено понад 17 інформаційних повідомлень у ЗМІ;
 78 організацій-учасниць проекту було забезпечено розвивальними
матеріалами для дітей (іграшки, дитячі книжки, дидактичні ігри,
маніпуляційний матеріал тощо);
 24 дошкільні навчальні заклади з 10 областей України було обрано для
проведення моніторингових візитів (спостереження, інтерв’ю,
анкетування вихователів з метою оцінки змін, які відбулися у їх роботі
після участі у тренінгах, а також визначення ставлення до залучення
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дітей з особливими потребами до загальноосвітніх навчальних
закладів), у яких взяли участь понад 72 особи.
Зростання розуміння і знань учасників тренінгу з питань сучасних
тенденцій у сфері дошкільної освіти, а також останніх змін у
законодавстві України.
Розвиток компетенцій (знань, навичок і ставлень) учасників тренінгу за
програмою «Крок за кроком» та інклюзивна освіта.
Розуміння ролі дошкільної освіти як передумови подальшої успішності
дітей у школі, а також подальших успіхів у дорослому житті серед
працівників дошкільних навчальних закладів, батьків, громади,
державних органів влади.
Покрашення практик роботи з дітьми дошкільного віку,
використовуючи індивідуалізований підхід, інклюзивні навчальні
практики.
Зростання позитивної самооцінки дітей, покращення академічних
навчальних результатів, збільшення мотивації дітей до навчання.
Краща успішність дітей у початковій та середній школі.
Збільшення участі батьків у вихованні та навчанні своїх дітей, краща
обізнаність батьків із сучасними тенденціями в дошкільній освіті,
розуміння важливості дошкільної освіти для подальшого успіху дітей.

II. ПРОГРАМА «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА»
Всеукраїнський фонд «Крок за кроком»
визнає основне право всіх дітей, включаючи
дітей з особливими потребами та їхніх
батьків, на рівний доступ до якісної освіти в
інклюзивному
освітньому
середовищі.
Програма «Інклюзивна освіта» спрямована на розробку ефективної моделі
інклюзивної освіти, яка б забезпечувала успішне навчання дітей з особливими
потребами в умовах навчального закладу за належної підтримки інших
спеціалістів і батьків.
Для досягнення мети використовуються наступні стратегії:
- тренінги для керівників і педагогів інклюзивних навчальних закладів
(вихователів дошкільних навчальних закладів і вчителів початкових
класів, що впроваджують інклюзивну форму навчання);
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- консультації, спрямовані на вирішення конкретних проблем чи питань,
пов`язаних з реалізацією моделі інклюзивної освіти;
- тренінги для викладачів вищих педагогічних закладів освіти за
спецкурсом “Залучення дітей з особливими потребами”;
- тренінги для керівників освітніх закладів з питань створення
інклюзивного освітнього середовища в умовах загальноосвітнього
закладу;
- тренінги для викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти;
- розробка, видання методичних та інформаційних матеріалів, які
базуються на потребах та інтересах дітей з особливими потребами та
їхніх сімей;
- розробка та проведення досліджень;
- розвиток партнерства з іншими організаціями, які працюють у
соціальній і медичній галузях щодо задоволення потреб дітей з
особливими потребами.
Із метою досягнення цієї мети та стратегій ВФ «Крок за кроком» ініціює
проекти, спрямовані на розвиток і поширення кращих педагогічних практик,
формування громадської думки, лобіювання існуючого законодавства в
напрямі інклюзивної освіти.
ПРОЕКТИ В 2013 РОЦІ

Проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими
потребами в Україні»
Тривалість: 2008 – 2013 рр.
Фінансова підтримка: Канадська агенція з
міжнародного розвитку (CIDA)
Мета проекту: змінити ставлення уряду, закладів освіти та неурядових
організацій до людей з особливими потребами шляхом представлення різних
основоположних компонентів системи інклюзивної освіти, а саме:
формування політики у сфері освіти та соціальних послуг, яка
спрямовуватиметься на розбудову інклюзивної моделі освіти в Україні.

8

Цілі проекту: зміцнити громадянське суспільство шляхом розбудови
інклюзивної моделі освіти для дітей з особливими потребами, що передбачає:
 формування соціальної політики
в напрямі інклюзії – розробку та
здійснення необхідних змін у
законодавчій та нормативноправовій базі на всіх рівнях
(національному/регіональному/м
уніципальному);
 розробку
та
впровадження
інклюзивної моделі освіти на
рівні закладу освіти: проведення
необхідних змін, підготовку педагогів, надання спеціальних послуг
дітям з особливими потребами та їхнім сім’ям;
 створення інклюзивного простору в громаді за місцем проживання
дитини та формування позитивної громадської думки в цілому.
Для досягнення поставлених цілей в проекті визначено три напрями
діяльності:
Компонент «Соціальна політика»
Спрямування зусиль на зміни у політиці, що сприятиме залученню дітей з
особливими потребами у загальноосвітні школи і громади.
Компонент «Освіта»
Запровадження програм інклюзивної освіти для дітей та молоді з особливими
потребами.
Компонент «Громадянське суспільство»
Зростання
спроможності неурядових
організацій підтримувати
впроваджувати залучення дітей і молоді з особливими потребами.
Партнери проекту:
Канада
 Канадський Центр Вивчення Неповносправності
www.disabilitystudies.ca
 Університет ім. Ґрента МакЮена (м. Едмонтон, провінція Альберта)
www.macewan.cа
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Україна
Провідний партнер в Україні:
 Всеукраїнський фонд „Крок за кроком” www.ussf.kiev.ua
Національні партнери:
 Інститут спеціальної педагогіки АПН України www.isp-2006.narod.ru
 Національна асамблея інвалідів України www.naiu.org.ua
Партнерські установи:
 Міністерство освіти і науки України
 Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим
 Міністерство праці та соціальної політики України
 Інститут післядипломної педагогічної освіти (Львів, Крим, Київ)
 Національний Педагогічний Університет ім. Драгоманова
 Національний Львівський Університет ім. Франка
 Кримський
Державний Інженерно-Педагогічний Університет
(Сімферополь)
 Львівський ресурсний центр незалежного життя
Проект реалізовувався в двох пілотних регіонах
України: у Львові та в Криму (м. Сімферополь). Інші
міста України, такі як Харків, Вінниця, Кіровоград,
Луганськ та Дніпропетровськ, були запрошені для
поширення результатів проекту.
Очікувалось, що внаслідок роботи проекту зміцниться
роль громадського суспільства, покращиться політика
для створення, підтримки та просування інклюзивної
освіти.
Результати:
Один з основних результатів проекту – підвищення спроможність організацій,
як урядових, так і громадських, ефективно впроваджувати навчальні програми
стосовно інвалідності, інклюзивної освіти та інклюзивної політики.
Ще один результат стосувався покращення можливості ключових учасників
процесу спільно брати участь в розробці та наданні послуг/програм
спрямованих на підтримку інклюзії дітей та молоді з інвалідністю в школах та
громадах в двох пілотних регіонах. Інтерв’ю з батьками дітей з інвалідністю,
освітянами та представниками громадських організацій, а також форми
оцінювання, які заповнювалися учасниками тренінгів, свідчать про те, що
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рівень їх знань зріс внаслідок участі в навчальних сесіях. Рівень
компетентності
тренерів,
батьків,
урядовців
та
освітян
був
продемонстрований під час використання цих нових знань та навичок на
практиці.
На рівні наслідків проекту в цілому було отримано кілька дуже суттєвих
результатів:
 Створення
структури
політики в Україні, що
підтримує
інклюзивну
освіту в школах та громадах
в двох пілотних регіонах та
на національному рівні.
 Викладання
інклюзивних
навчальних програм для
дітей
та
молоді
з
інвалідністю в двох пілотних регіонах та запровадження інклюзивної
практики в нових регіонах.
 Підвищення ролі громадських організацій для підтримки та просування
інклюзивної освіти в двох пілотних регіонах та на національному рівні.
 Зміцнення спроможності ключової групи учасників для розбудови їх
мереж, спільної розробки та реалізації інклюзивної політики і
навчальної практики в Україні.
 В центрі уваги проекту знаходились чотири стратегічні напрями, що
забезпечували суттєві системні зміни, спрямовані на соціальні та
економічні відмінності дітей (дорослих) з інвалідністю та їхніх сімей в
Україні: мобілізація знань, розвиток політики та практики,
організаційний розвиток (уряд і громадські організації) та розвиток
партнерства.
 На інституційному, місцевому, регіональному та національному рівнях
зросло розуміння, що напрям інклюзивної освіти в Україні досягнув
стадії, коли повороту назад вже не має (свідченням тому є зміна
політики, більше інклюзивних, урядових нормативно-правових
документів, програм дій, зміна ставлення, покращення співпраці між
школою та батьками). Основні учасники процесу в пілотних регіонах
готові та мотивовані стати агентами змін для поширення інклюзивної
освіти.
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Загальні результати проекту за компонентами:
«Соціальна політика»
Принципи та підходи, продемонстровані у цьому проекті, стали надзвичайно
важливими для інших учасників процесу та були втілені в їх нові ініціативи.
Наприклад: а) угода між проектом та національною коаліцією батьків України
для підтримки розвитку національної мережі «Батьки за інклюзію», що
перетворилася на широку ініціативу «Мережа за інклюзію. Школа для всіх»;
б) численні регіональні ініціативи від учасників проекту включаючи НАІУ,
Інститут спеціальної педагогіки, Всеукраїнський фонд «Крок за кроком»,
школи, батьківські організації, Університет «Україна», регіональні комітети
доступності, інші освітні заклади. Наразі стає складно визначити: де
«завершується» проект, а де починаються нові ініціативи, що свідчить про
позитивний вплив стратегій та підходів проекту. Це є позитивним
індикатором успіху проекту.
«Освіта» (Навчальні заклади)
Освітяни в пілотних та інших
регіонах
України
почали
розуміти, що інклюзивна освіта є
їх
професійним
майбутнім.
Основні
учасники
на
національному рівні та в
пілотних регіонах готові та
вмотивовані стати агентами змін
для
інклюзивної
освіти.
Стосовно професійного розвитку, низку курсів біло розроблено та схвалено
Міністерством освіти та науки України, а також інтегровано в існуючу
систему програм підготовки та перепідготовки вчителів за умови бюджетного
фінансування.
П’ять курсів на 18 годин були інтегровані до курикулуму Національного
інституту підвищення кваліфікації вчителів, що викладається для всіх
працюючих вчителів по всій Україні:
 Вступ до інклюзивної освіти
 Лідерство в інклюзивному середовищі в школі
 Оцінювання в інклюзивному класі
 Диференційоване викладання в інклюзивному класі
 Професійна співпраця в інклюзивній школі
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Курси для магістерського рівня були введені в програми підготовки магістрів,
що пропонуються університетом ім. Грінченка в м. Києві.
Проект виявився корисним для створення довгострокових програм,
спрямованих на поширення та підтримку інклюзивної освіти в пілотних
регіонах. Загальна кількість дітей з інвалідністю, яка навчалась в
інклюзивному середовищі в 2012/13 навчальному році склала: 106 учнів в
Криму (включаючи 10 учнів з особливими потребами в пілотній школі №3 м.
Сімферополь); 90 у м. Львові (включаючи 27 учнів з особливими потребами в
пілотній школі №95 м. Львова).
«Громадянське суспільство»
У процесі реалізації проекту було досягнуто значного прогресу в роботі з
психолого-медико-педагогічними
консультаціями
(ПМПК).
На
початку проекту ПМПК не були
залучені в якості ключових
партнерів з огляду на їх історичну
роль (не завжди позитивну) в
житті сімей дітей з інвалідністю в
Україні. Робота з ПМПК була
сфокусована
на
усуненні
перешкод на шляху до освіти,
розбудові міжгалузевого співробітництва та забезпеченні трансформаційних і
системних змін в Україні. Довелося стикнутися зі спротивом з боку деяких
батьків та освітян в питаннях співпраці з ПМПК. Вирішення цього питання
потребувало чимало зусиль та навичок для створення партнерства у фокусі
якого була спільна мета – покращення життя дітей в громаді. Розроблення та
затвердження нового положення про ПМПК дало змогу змінити фокус з
діагностування дітей з інвалідністю та створення окремих навчальних
програм на надання рекомендацій батькам та вчителям стосовно варіантів
інклюзивної освіти та підтримки в той час коли розглядається питання
функціональних можливостей дитини.
Наразі дедалі більше співробітників ПМПК залучають батьків до процесу
прийняття рішень, а також співпрацюють із звичайними школами. Упродовж
останніх двох років проекту відбулося значне лобіювання батьками права
їхніх дітей з інвалідністю. Зростаюча роль батьків позитивно сприймається
професіоналами та політиками. Співпраця проекту з такими організаціями як
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«Організація людей з синдромом Дауна» та «Батьки дітей з аутизмом»
відкрила нові можливості для зростання свідомості громадськості.
Проте, найбільш вражаючі зміни проект здійснив у ставленні до питання
інклюзії дітей та молоді з інвалідністю в Україні. Ці зміни відбулися не лише
завдяки успішній реалізації заходів кожного компоненту. Це вагомий внесок у
процес соціальної стабільності та реформування в Україні для підтримки
демократичних цінностей, прав людини та інклюзії всіх громадян.

Проект «Розвиваємо інклюзивну школу разом:
партнерство між інклюзивними та спеціальними
навчальними закладами»
Тривалість: 2012 – 2015рр.
Фінансова підтримка: Інститут
Відкритого Суспільства (м. Лондон)
Мета проекту: розроблення умов
для навчання дітей з особливими освітніми потребами на базі
загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів шляхом розвитку
партнерства цих закладів із спеціальними навчальними закладами.
Цілі проекту:
 Розвинути

професійні компетенції педагогів загальноосвітніх і
спеціальних навчальних закладів щодо розвитку інклюзивного
навчального середовища шляхом проведення серії тренінгів і надання
наставницької підтримки.
 Розвиток інклюзивної моделі навчання на базі дошкільних і
загальноосвітніх навчальних закладів на основі трансформаційного
підходу шляхом проведення серії тренінгів для координаційних команд,
використання «Індексу інклюзії» та надання міні-грантів за
результатами розвитку трансформаційних планів.
 Розроблення рекомендацій для Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України щодо використання ресурсів спеціальних навчальних
закладів у розвитку інклюзивної моделі освіти.
 Поширення результатів проекту через видання посібника для директорів
шкіл і посібника для викладачів вищих педагогічних навчальних
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закладів з питань впровадження курсу «Співпраця інклюзивних і
спеціальних навчальних закладів».
Партнери:
 Міністерство освіти і науки України
 Інститут спеціальної педагогіки НАПН
України
 Інститут інноваційних технологій і
змісту освіти Міністерства освіти і
науки України
 Науково-методичний центр
інклюзивної освіти Київського
університету ім.Б.Грінченка
 Обласні
Інститути післядипломної
педагогічної освіти
 Обласні управління освіти
 Національна
асамблея
інвалідів
України
 Громадська організація «Точка опори» (м. Харків)
 Громадська організація «Аюрведа» (м. Біла Церква)
 Громадська організація «У дитячих долонях» (м. Київ)
 Громадська організація «Надія» (м. Львів)
Діяльність:
 Проведено вступний тренінг для вчителів на національному рівні. Під
час тренінгу учасники (вчителі загальноосвітніх навчальних закладів та
вчителі спеціальних закладів) дізналися основні поняття інклюзивної
освіти та спланували кроки в рамках проекту, приділяючи особливу
увагу темам для подальшого навчання.
 Проведено тренінги для вчителів на обласному рівні на базі обласних
інститутів післядипломної педагогічної освіти, метою яких було
вивчення інклюзивної освіти шляхом реалізації практичних завдань.
 Проведено тренінг для наставників, спрямований на розвиток навичок
наставництва з метою надання подальшої допомоги вчителям, які
беруть участь у проекті.
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 Проведено робочу зустріч з учасниками проекту – директорами

загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладів, спеціалістами
відділів освіти, представниками обласних інститутів післядипломної
педагогічної освіти та неурядових організацій, представниками
Міністерства освіти і науки
України
та
дослідницьких
інститутів.
 Дистанційне навчання вчителів,
які працюють в проектних
майданчиках, було проведено
на обласному рівні на базі
обласних
інститутів
післядипломної
педагогічної
освіти. У результаті такого
підходу, учасники отримали відповідний сертифікат, виданий обласним
інститутом післядипломної педагогічної освіти спільно з ВФ «Крок за
кроком». Програма дистанційного курсу включає 36 годин, з них 18
годин – очне навчання, 12 годин - дистанційна освіта і 6 годин –
підведення підсумків та круглий стіл з метою представлення результатів
навчання та наявних ресурсів для подальшої самоосвіти. Реалізація
курсу тривала з лютого по травень 2013 року на базі Київського та
Львівського обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти. 42
учасників були залучені до участі в дистанційному курсі.
 Тренери ВФ «Крок за кроком» надавали менторську підтримку
проектним майданчикам на постійній основі з наступних питань:
- Проведення спостережень вчителями загальноосвітніх шкіл спільно
з вчителями спеціальних шкіл та іншими спеціалістами
(представниками шкільних команд, частіше психологами) з метою
подальшого поліпшення практики спостережень і навчання
використовувати отриману інформацію в процесі розробки з
індивідуального навчального плану та/або надання зворотного
зв’язку батькам та іншим членам команд.
- Участь у робочих нарадах шкільних команд з питань розробки
індивідуальних навчальних планів, поліпшення командної роботи
(активне слухання, враховуючи різні точки зору та погляди,
позитивні дискусії, загальний процес прийняття рішень, досягнення
консенсусу тощо) в процесі обговорення результатів поточного
оцінювання, планування та визначення методів збору інформації.
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 Створення координаційних груп ба базі проектних майданчиків –
інклюзивних загальноосвітніх навчальних закладів. Головним
завданням координаційної групи було просування та підтримка
розвитку інклюзивної політики та практик у кожній інклюзивній школі.
 Семінари з Індексу інклюзії були проведені з метою представлення
соціального підходу до розуміння інклюзивних практик, основ
розвитку інклюзивної політики та культури, процесу проведення
самооцінювання та роботи з цільовими групами, покращенням їх
начинок під час командної роботи.
 Розробка, підтримка та втілення в практику планів трансфомації школи.
Результати:
- Розпочато процес підготовки вчителів на базі обласних інститутів
післядипломної педагогічної освіти.
- 9 шкільних команд було створено на базі проектних майданчиків, які
включатимуть педагогів із загальноосвітніх та спеціальних шкіл з метою
забезпечення підтримки вчителів в інклюзивних класах.
- 26 індивідуальних навчальних планів було розроблено для 26 дітей з
особливими потребами, які знаходяться на етапі впровадження. Ще 15
індивідуальних
навчальних
планів для дітей з особливими
потребами
знаходяться
в
процесі
їх
розробки
та
реалізації.
- Наставницька підтримка надана
навчальним
закладам
–
майданчикам проекту.
- 9 координаційних груп було
створено. Групи розпочали
свою роботу на базі дев’яти проектних майданчиках.
- Проведено 4 регіональні дводенні семінари з Індексу інклюзії.
- Проведено процес самооцінювання відповідно до Індексу інклюзії у
період з 21 січня по 1 березня 2013 року на базі 9 проектних майданчиків.
- Плани трансформації шкіл були розроблені 9 проектними майданчиками.
- Були проведені місцеві семінари з питань універсального дизайну і
архітектурної доступності шкіл.
- 41 дитина з особливими потребами була залучена до інклюзивних класів,
серед них 15 дітей віком 3-5 років та 26 дітей віком 6-10 років.
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Наприкінці грудня 2013 року проект включав:
- 16 початкових класів, 16 вчителів початкових класів;
- 9 груп дошкільних навчальних закладів, 18 вихователів дошкільних
навчальних закладів;
- 32 шкільні адміністратори (директори шкіл, заступники директорів,
методисти);
- 13 спеціалістів, які працюють в інклюзивних загальноосвітніх
навчальних закладах (психологи – 9, соціальні педагоги - 3, логопеди 3);
- 10 спеціальних вчителів з партнерських спеціальних шкіл;
- 4 логопедів, які працюють у відділах освіти;
- 12 асистентів учителів.

Проект «Поширення досвіду Центрів для батьків в
ромських
громадах.
Підтримка
організаціївиконавця протягом грудня 2013 року»
Тривалість: 09 грудня 2013р. – 27 грудня
2013р.
Фінансова підтримка: Міжнародний
фонд «Відродження»
Мета проекту: розпочати підготовчий
етап проекту «Поширення досвіду Центрів для батьків в ромських громадах».
Цільова аудиторія:
- батьки з ромських громад, які мають дітей віком від трьох до шести
років;
- діти з ромських громад віком від трьох до шести років.
Бенефіціари:
- лідери ромських громад та особи, які виконуватимуть роль інструктора
центру;
- представники освітньої сфери: департаменти/управління/ відділи освіти,
педагоги дошкільних навчальних закладів і початкової ланки
загальноосвітніх шкіл;
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- представники вищих педагогічних навчальних закладів, включаючи
систему підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів.
Діяльність:
 Створення робочої групи проекту для координації заходів за проектом та
прийняття стратегічних рішень
діяльності проекту, до складу
групи увійдуть представники ВФ
«Крок за кроком», програми «Рома
України» Міжнародного фонду
«Відродження», Центру освітніх
ініціатив (м.Львів), Міністерства
освіти і науки України, Академії
державного
управління
при
Президентові України.
 Підготовка до організації діяльності Центрів для батьків в ромських
громадах
- Розробка Меморандумів (Угод) про співпрацю між Всеукраїнським
фондом «Крок за кроком», партнерськими неурядовими організаціями
та місцевими відділами освіти
- Розробка двосторонніх угод між ВФ «Крок за кроком» та
консультантами -учасниками проекту
- Вибір координаторів Центрів та інструкторів для роботи з ромськими
батьками.
 Презентація проекту
Одноденна презентація проекту з метою представлення цілей проекту та
обговорення процесу його реалізації з основними ключовими особами –
представниками ромських громадських організацій, у тому числі й учасників
проекту, представниками місцевих відділів освіти та вищих навчальних
педагогічних закладів Закарпатської, Волинської, Одеської областей,
представниками ЗМІ, іншими зацікавленими особами.
 Організація діяльності за напрямом «Вища школа»
Визначені вищі навчальні педагогічні заклади для впровадження навчального
курсу «Освіта для соціальної справедливості», які у подальшому будуть
забезпечувати підготовку та професійний розвиток педагогів до роботи з
ромськими дітьми, а також дітьми з інших соціально вразливих груп.
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Результати:
 Створено робочу група Проекту у кількості 15 осіб для забезпечення
координації дій в рамках проекту та прийняття стратегічних рішень
 Створено робочу групу за
напрямом «Вища школа» у
кількості 9 осіб з питань
розроблення навчального курсу
для
вищих
навчальних
педагогічних закладів
 Розроблено
основу
Меморандуми про співпрацю в
рамках
проекту
між
Всеукраїнським фондом «Крок
за
кроком»,
учасниками
проекту та місцевими відділами освіти. Меморандум розіслано до
Центрів та Управлінь освітою для опрацювання та внесення доповнень.
 Вибрано координаторів нових Центрів для батьків в Одеській,
Черкаській та Волинській областях.
 Представники ромських громадських організацій, у тому числі й
учасників проекту, представники місцевих відділів освіти та вищих
навчальних педагогічних закладів Закарпатської, Волинської,
Черкаської, Одеської областей, представники ЗМІ, інші зацікавлені
особи/організації ознайомлені з цілями проекту та процесом його
реалізації.
III. ПРОГРАМА “ШКОЛА ЯК ОСЕРЕДОК РОЗВИТКУ ГРОМАДИ»
Мета програми – розвиток якісно нового
партнерства між школами та громадами,
яке сприяє розвитку місцевих громад та
демократизації школи. Таке партнерство
передбачає зміни у розробці бачення та
місії школи як громадсько-активної школи, де члени громади залучені до
процесу управління школою та процесів прийняття рішень, що стосуються
розвитку громад під час оцінювання потреб у громаді та розробці проектів,
спрямованих на вирішення місцевих потреб та мобілізацію місцевих ресурсів.
Реалізація мети програми забезпечує розвиток громад, чиї ресурси і
структури покликані служити інтересам кожного члена громади, де є:
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- спільні переконання освітян, підприємців, громадських лідерів, інших
громадян щодо освіти як процесу, що відбувається впродовж усього
життя і повинен бути доступний для кожного;
- переконання щодо виходу освіти із своєї традиційної ролі та бачення її
доступності впродовж семи днів на тиждень, участі в управлінні
школою інших членів громади, доступності шкільних ресурсів для всіх
членів громади;
- спільний голос у визначенні потреб і ресурсів громади, залученні бізнесструктур, підприємців до співпраці;
- можливість для батьків бути залученими до процесу прийняття рішень
щодо якості освіти для їхніх дітей та участі у житті школи;
- бажання бути інноваційними, гнучкими і творчими у визначенні нового
бачення розвитку школи та освіти;
- визнання ролі всіх членів громади в освіті та розвитку громади,
покращенні життя для кожного члена громади.

Проект «Розвиток громадсько-активних шкіл в
Україні шляхом упровадження програми «Школа як
осередок розвитку громади»»
Тривалість: 2011– 2013рр.
Фінансова підтримка: Фонд
Чарльза Стюарта Мотта
Мета проекту: подальший
розвиток моделі громадськоактивної школи шляхом її
розповсюдження та якісного вдосконалення, ведення просвітницької
діяльності серед широкої громадськості та впровадження цієї моделі на рівні
освітньої політики шляхом:
 поширення програми «Школа як осередок розвитку громади» на всі
27 областей України шляхом організації тренінгів для представників
навчальних закладів та обласних інститутів післядипломної
педагогічної освіти;
 вдосконалення якості роботи громадсько-активних шкіл шляхом
запровадження Міжнародних стандартів якості діяльності ГАШ;
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 посилення національної та міжнародної мережі ГАШ шляхом
розроблення он-лайн бази даних громадсько-активних шкіл;
 розробка та затвердження змін до освітньої політики та регіональних
програм шляхом проведення «круглих столів» та міжнародної
конференції.
Результати:
1. Застосування різних форм підготовки на базі обласних ІППО:
 Різні форми тренінгів/семінарів, що проводилися силами тренерської
команди Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» на регіональному
рівні спільно з обласними ІППО та місцевими органами управління
освіти.
 На базі громадсько-активних
шкіл
було
організовано
семінари/тренінги, навчальнопрактичні заняття і майстеркласи для розповсюдження
існуючого досвіду.
 Запроваджено навчальний курс
для директорів шкіл і вчителів
в обласних ІППО: курс із
питань
організації
та
розбудови громадсько-активної школи включено до навчальних планів
ІППО як курс для керівників шкіл, їхніх заступників і педагогів.
 Модуль з організації та розбудови ГАШ включено до магістерської
програми для директорів шкіл у Київському університеті ім. Бориса
Грінченка.
 На базі обласних ІППО надаються індивідуальні і групові консультації
щодо організації діяльності ГАШ.
2. Розроблення і поширення навчальних матеріалів:
 Інформація і рекламні матеріали про роботу громадсько-активних шкіл
розповсюджуються через веб-сайти обласних ІППО.
 Створений в межах проекту відеофільм «Школа для громади, громада
для школи» розміщено на веб-сайті проекту, внесено до он-лайнової
бази даних ГАШ. Фільм регулярно демонструється під час навчальнопрактичних семінарів та інших заходів Всеукраїнського фонду «Крок за
кроком». Він покликаний знайомити різні верстви суспільства з
концепцією громадсько-активної школи й просувати ідеї громадськоорієнтованої освіти в Україні та поза її межами; сприяти зміні ставлень
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до таких питань як навчання впродовж усього життя, участь у
суспільному житті, надання послуг членам громади тощо серед усіх
суб’єктів освітнього процесу в Україні й за кордоном; а також
висвітлювати діяльність Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» щодо
підтримки руху ГАШ в Україні та на міжнародному рівні.
 Підготовлено серію науково-методичних матеріалів «Стандарти
громадсько-активної школи» для ознайомлення широкої освітньої
аудиторії зі Стандартами якості ГАШ. У посібнику представлено
передовий досвід навчальних закладів України, які працюють за цією
моделлю, і наведено зразки планів розвитку, складених за підсумками
попередньої виконаної самооцінки. Крім того, посібник містить аналіз
практичних ситуацій та історії успіху. Науково-методична серія
складається з 9 публікацій, кожна з яких присвячена певному
Стандарту: «Лідерство», «Партнерство», «Навчання впродовж усього
життя», «Залучення батьків», «Волонтерство», «Послуги», «Соціальна
інклюзія», «Розвиток громади» та «Шкільна культура».
 Три громадсько-активні школи з
України взяли участь у міжнародному
проекті «Міжнародні стандарти для
громадсько-активних шкіл: посилення
національного
потенціалу»
і
представили конкретні приклади з
власного
досвіду
в
аспекті
вдосконалення сфери послуг, лідерства
й партнерства. Їхні матеріали ввійшли до міжнародного збірника кейс
стаді поряд з іншими зразками міжнародних кращих практик й
надихатимуть читачів трансформувати діяльність своїх навчальних
закладів з допомогою цих Стандартів.
3. На базі обласних ІППО проведено низку «круглих столів» для обговорення
ключових здобутків програми та її впливу на розвиток місцевих громад,
вироблення шляхів запровадження міжнародних стандартів, пошуку
рішень для актуальних проблем, визначення перспектив подальшого
розвитку, а також напрацювання необхідних механізмів для забезпечення
життєздатності досягнутих результатів.
4. Експериментальний
статус
програми.
Реорганізація
діяльності
навчального закладу відповідно до концепції ГАШ не потребує додаткових
дозволів з боку місцевих органів управління освіти. Поруч з тим, 14
київських закладів спланувати цю діяльність в форматі науковоекспериментальної роботи «Упровадження моделі громадсько-активної
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школи в загальноосвітньому навчальному закладі м. Києва» (2013–2015).
Ці експериментальні програми розроблялися спільно з науково-дослідною
лабораторією експериментальної педагогіки і педагогічних інновацій
Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету ім.
Бориса Грінченка та Всеукраїнським фондом «Крок за кроком». В грудні
2012 року цю загальну програму було затверджено в Управлінні освіти і
науки, молоді і спорту Київської міської ради (Київська міська державна
адміністрації).
5. Створено національний й міжнародний майданчик для обміну кращим
досвідом в формі он-лайнової бази даних ГАШ – www.gash.ussf.kiev.ua. Ця
база даних забезпечує швидкий доступ до наявних ресурсів з організації й
розбудови ГАШ в Україні й поза її межами. Вона уможливлює
систематизацію й обмін інформацією, документами, а також слугує
засобом координації й надання інформаційної підтримки у спільних
починаннях громадсько-активних шкіл та інших організацій, які працюють
у галузі громадсько-орієнтованої освіти. База відкрита для всіх, хто
цікавиться питаннями просування громадсько-орієнтованої освіти,
політикою в галузі розвитку місцевих спільнот і діяльністю ГАШ в Україні
й за кордоном;
6. Організовано національний творчий конкурс фотографій серед учнів
громадсько-активних шкіл з метою розроблення символіки ГАШ.

Проект «Міжнародні стандарти якості діяльності
громадсько-активної
школи:
посилення
національного впливу»
Тривалість: січень 2011р. – червень
2013р.
Фінансова підтримка: Фонд Чарльза
Стюарта Мотта
Мета проекту: зміцнення потенціалу національних неурядових організацій в
10 країнах, які активно впроваджують філософію громадсько-активних шкіл,
подальшого поширення та впровадження міжнародних стандартів якості для
громадсько-активних шкіл: інструменту самооцінювання.
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Проект реалізується Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» у партнерстві
з:
• Міжнародною асоціацією «Інтерактивні відкриті школи» (Боснія та
Герцеговина)
• Міжнародним центром якості діяльності громадсько-активних шкіл
(Великобританія)
• Красноярською регіональною молодіжною громадською організацією
Центр «Співробітництво на місцевому рівні» (Росія)
• Освітньою програмою «Крок за кроком» (Молдова)
• Асоціацією організаційного розвитку консультантів (Чеська Республіка)
• Центром громадських діалогів та ініціатив (Вірменія)
• НУО «Навчання впродовж усього життя» (Казахстан)
• Монгольським Освітнім Альянсом (Монголія)
• Федерацією освітніх ініціатив (Польща)
Результати:
1. Здійснено огляд існуючої версії міжнародних стандартів якості
діяльності громадсько-активної школи та тренінгового модулю з метою
внесення необхідних адоптацій, що базуються на отриманій інформації.
2. Розроблено посібник для фасилітаторів.
3. Проведено дослідження в партнерстві з Міжнародним Центром
удосконалення громадсько-активних шкіл щодо впливу планів розвитку
громадсько-активних шкіл на зміни у шкільній культурі та громадах.
4. Розроблено кейс-стаді в країнах – учасницях проекту в партнерстві з
Міжнародним Центром удосконалення громадсько-активних шкіл.
5. Розроблено посібник з кейс стаді «Міжнародні стандарти якості
діяльності громадсько-активної школи».
6. Проведено заходи в країнах – учасницях проекту, що спрямовані на
поширення міжнародних стандартів, забезпечення технічної підтримки
у впровадженні процесу самооцінювання, розробки планів
розвитку/вдосконалення громадсько-активних шкіл, моніторинг та
оцінювання.
7. Проведено тренінги щодо представлення міжнародних стандартів у
нових країнах, що не брали участь в проекті (Польщі та Монголії).
8. Оновлено інформацію на сайті www.communityschoolstandards.org.
9. Проведено заключний семінар з питань створення матеріалів для
розвитку громадсько-активних шкіл відповідно до Міжнародних
стандартів якості діяльності громадсько-активних шкіл.
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IV. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОНД «КРОК ЗА КРОКОМ» У 2013 РОЦІ

Проект «Загальна підтримка Всеукраїнського фонду
«Крок за кроком»

Тривалість: 11 січня – 27 грудня 2013р.
Фінансова підтримка: Міжнародний фонд «Відродження»
Мета проекту: загальна підтримка організації у 2013 році, а саме проведення
фінансового аудиту за 2012 рік, переклад навчально-методичних,
інформаційних матеріалів у рамках реалізації існуючих програм Фонду та для
розробки нових програм; подорожі працівників та членів Фонду для участі в
національних та міжнародних професійних заходах.
Діяльність:
 Участь у щорічній конференції Міжнародної Асоціації «Крок за кроком»
м. Лейден (Королівство Нідерланди).
 Представлення діяльності ВФ «Крок за кроком» у всеукраїнський
конференції «Громадсько-активні школи в Україні».
 Робочий візит в Україну міжнародного консультанта з питань
інклюзивної освіти Шеймуса Хегарті.
 Робочий візит в Україну регіонального координатора Ініціативи
«Принципи якісної педагогіки Міжнародної Асоціації «Крок за кроком».
 Участь у реалізація Ініціативи «Принципи якісної педагогіки»
Міжнародної Асоціації «Крок за кроком».
 Участь у дослідженнях ініційованих Міжнародною Асоціацією «Крок за
кроком».
Результати:
 Розпочато апробацію Ініціативи Міжнародної Асоціації «Крок за кроком»
«Принципи якісної педагогіки», включно із підготовкою сертифікаторів,
перекладом на українську мову пакету ресурсних матеріалів.
 Підтримано обласну конференцію в рамках програми «Школа як
осередок розвитку громади».
 Проведено дві робочі зустрічі за участю міжнародних консультантів.
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 Взято участь у дослідженні Міжнародної Асоціації «Крок за кроком» з
питань дошкільної освіти.
 Здійснено переклад ресурсного пакету «Принципи якісної педагогіки»:
- Практики запровадження принципів якісної педагогіки ISSA –
посібник для педагогів.
- Інструмент професійного розвитку покращення якості роботи
педагогів дошкільних закладів.
- Інструмент професійного розвитку покращення якості роботи
педагогів початкової школи.
- Інструмент оцінки якості роботи педагогів дошкільних закладів.
- Інструмент оцінки якості роботи педагогів початкової школи.
За умовами Міжнародної асоціації «Крок за кроком» матеріали дозволено
лише для робочого використання, без розмноження та розміщення на сайтах.
Члени правління Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» у 2013 році
Надія Бібік, Голова Правління
Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний
науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України
В`ячеслав Засенко
Директор, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
Олександр Андрощук
Менеджер Освітньої програми, Міжнародний фонд «Відродження»
Світлана Мартиненко
Завідувач кафедри початкової освіти та методики гуманітарних дисциплін
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
Олена Ночвінова
Завідувач відділу інформаційних технологій відділення навчальної,
методичної та наукової літератури Інституту інноваційних технологій і змісту
освіти Міністерства освіти і науки України
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Оксана Руда
Заступник директора управління освіти, м.Івано-Франківськ
Костянтин Парашин
Виконавчий директор, видавництво «Плеяди»
Наглядова Рада Всеукраїнського фонду «Крок за кроком»
Лідія Даниленко
Професор Кафедри парламентаризму та політичного менеджменту
Національної академії державного управління при Президентові України
Роман Шиян
Директор Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти
Михайло Войцехівський
Директор Інституту післядипломної
університету імені Бориса Грінченка

педагогічної

освіти

Київського

Співробітники Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» у 2013 році
Наталія Софій – директор
Олена Примостка – фінансовий менеджер
Юлія Найда – програмний директор
Марина Ворон – координатор проектів
Ольга Гринько – бухгалтер
Вероніка Громова – асистент проектів
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Партнери Всеукраїнського фонду «Крок за кроком»
Канадський центр вивчення питань інвалідності - www.disabilitystudies.ca
Університет Гранта МакЮена - www.macewan.ca
Міжнародна Асоціація «Крок за кроком» – www.issa.nl
Красноярська регіональна громадська організація «Співробітництво на
місцевому рівні» (Росія) – www.kccp.krsk.ru
Міністерство освіти і науки України – www.mon.gov.ua
Національна Асамблея інвалідів України - www.naiu.org.ua
Громадська організація «Перші кроки» (м. Львів) dialog@dialog.lviv.ua
Інституту спеціальної педагогіки НАПН України - www.ispukr.org.ua
Київський університет імені Бориса Грінченка - www.kmpu.edu.ua
Організація «КонтінЮ» (Великобританія) - www.continyou.org.uk
Освітня Програма «Крок за кроком» (Молдова) - www.pascupas.md
Центр Освітніх Діалогів та Ініціатив (Вірменія) - www.ccdi.am
Міжнародна асоціація «Інтерактивні відкриті школи» (Боснія та Герцеговина)
- www.ioskole.net
Асоціація консультативних організацій (Чехія) - www.skoro.ic.cz
Громадська організація «Навчання впродовж усього життя» (Казахстан) www.rural.kz
Монгольський Освітній Альянс (Монголія) - www.mongoleducation.mn
Федерація Освітніх Ініціатив (Польща) - www.fio.org.pl
Наші донори у 2013 році
Канадська агенція з міжнародного розвитку
Міжнародна асоціація «Крок за кроком» – www.issa.nl
Міжнародний фонд «Відродження» – www.irf.kiev.ua
Фонд Чарльза Стюарта Мотта – www.mott.org
Інститут Відкритого Суспільства – www.opensocetyfoundations.org
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Додаток 1. Фінансовий звіт
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