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Стаття висвітлює основні поняття, принципи та підходи до моделі громадсько-активної школи, її
практичне застосування під час створення Андріївської громадсько-активної школи, з метою
налагодження співпраці між школою та громадою села, установами, що існують на території громади.
Розкрито мету та результат втілення проектів в рамках програми «Школа як осередок розвитку
громади».
Стаття адресована керівникам сільських загальноосвітніх закладів, громадських установ, які
зацікавлені у відродженні та розвитку сільських громад.
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демократизація, волонтерство, співпраця, комунікабельність.
Статья освещает основные понятия, принципы и подходы к модели общественно-активной школы и ее
практического использования при образовании такого рода школы в селе Андреевка, одной из целей
которой является организация совместной деятельности между школой и общественностью села,
предприятиями, которые функционируют на его территории. Статья раскрывает цель и результаты
внедрения проектов в рамках программы «Школа как центр развития села».
Статья адресована руководителям сельских общеобразовательных школ, руководителям
общественных организаций, которые заинтересованы в развитии своего села.
Ключевые слова: общественно-активная школа, проект, центр, модель, социальные проблемы,
демократизация, волонтерство, совместная деятельность, коммуникабельность.
Школа не може існувати окремо від потреб громади, саме вона може стати ініціатором розвитку
місцевої сільської громади. «Громада процвітає, якщо її члени садять дерева, у затінку яких їм ніколи не
доведеться сидіти.» [1,с.8]
Андріївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. взяла за основу модель громадсько-активної школи, що
дозволяє стати громадсько-активною без збитку для її головних функцій. Цьому сприяли сучасні потреби
розвитку освіти на селі в умовах сучасної економічної та демографічної ситуації. Завдання сільської школи
на сучасному етапі не просто надавати освітні послуги учням, але й розвивати громаду, залучати батьків та
мешканців до вирішення соціальних та інших проблем, які існують як в школі, так і в громаді. «Завдання
всіх майбутніх діячів руху громадсько-активних шкіл – знайти кращі способи розкриття потенціалу в
дітях, їхніх сім`ях і в усіх членах громади…» [1,с.10]
Історично українська школа завжди була центром місцевої громади. Школи виконували не тільки
навчальну функцію, вони активізували та навчали громаду. Основна задача сучасної сільської школи –
формування громадського світогляду дитини. Школа не відгороджує учнів від реального життя, а включає в
процеси навчання та виховання, що поєднуються в навчальному процесі та позаурочній діяльності. Серед
напрямів діяльності громадсько-активної школи виділяються три основні: демократизація школи,
волонтерство та партнерство школи і місцевої громади.
Демократизація школи – це включення принципів і процесу демократії у навчально-виховний процес,
освіта для і через досвід, розвиток активної громадянської позиції, відкритість і співпраця, наголос на
розвиток, спілкування і обмін ідеями
Партнерство школи і місцевої громади спрямовує ресурси школи на розвиток громади, розвиває у школі
та громаді традиції і практику громадянської активності, створює на місцевому рівні реальні структури
громадянського суспільства і гарантує їхній стабільний розвиток .
Волонтерство – це добровільний вибір, який відображає особистісні погляди і позиції, активна участь
громадян у житті суспільства. Волонтерство сприяє покращенню життя і особистісному розвитку, сприяє
більш збалансованому економічному і соціальному розвитку.
З метою реалізації даної програми , адміністрацією школи було вивчено принципи та підходи до моделі
громадсько-активної школи, що запропоновані Всеукраїнським фондом «Крок за кроком», та програмою
фонду «Школа як осередок розвитку громади». Директор школи брав участь у роботі навчальнопрактичного тренінгу «Створення та розвиток громадсько-активної школи» за програмою «Школа як
осередок розвитку громади», який було організовано Донецьким обласним інститутом післядипломної
педагогічної освіти у 2008р.
З метою виконання програми відбувається:
– демократизація навчального процесу, в результаті якої всі учні – рівні: кожен може навчитися і
кожен може чогось домогтися, у кожного є потенціал. В результаті, спонукання до одержання
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знань має форму добровільної співпраці, що формує самодисципліну, взаємообумовлені
зобов`язання, зміцнює бажання і прагнення вчитися;
– вихід школи зі своєї традиційної ролі, участь в управлінні інших членів громади, доступність
шкільних ресурсів для всіх членів громади;
– спільний голос у визначенні потреб та ресурсів громади ;
– можливість для батьків бути залученими до процесу прийняття рішень щодо якості освіти для
їхніх дітей та участі у житті школи;
– покращення життя для кожного члена громади.
У школі великої уваги надається налагодженню партнерських стосунків між школою та Андріївською
сільською радою, функціонуючими підприємствами на території громади, мешканцями села і просто
людьми, які не байдужі та зацікавлені в розвитку громади. З цією метою використовуються ключові
принципи фандрайзингу.
« Фандра́йзинг (англ. Fundraising) — процес залучення грошових коштів та інших ресурсів організацією
(переважно некомерційною) з метою реалізації як певного соціального проекту, так і серії проектів,
об'єднаних однією спільною ідеєю або ж «вектором руху». Кошти можуть надходити від приватних осіб,
комерційних організацій, фондів, урядових організацій» [5]
В школі значна увага приділяється освітнім, соціальним, оздоровчим послугам; розвитку молодіжного
руху та залученню громадян; покращенню навчання учнів; зміцненню родини та відносин між мешканцями
громади. Школа стала освітнім, культурним центром, а також центром відпочинку для осіб будь-якого віку.
В рамках моделі громадсько-активної школи відбувається переорієнтація на особистість учня, на
формування активної громадської позиції, відповідальності перед собою та перед громадою за прийняті
рішення. В результаті роботи за моделлю громадсько-активної школи ресурси школи використовуються
ефективніше в інтересах всіх мешканців громади.
Координацію діяльності громадсько-активної школи забезпечує Рада громадсько-активної школи , яка
складається з представників ініціативних груп: від школи, учнівського колективу, громади, батьків,
спонсорів - шляхом розробки відповідних процедур. У нашому випадку вона складається з 7 чоловік. Рада
громадсько-активної школи створена в межах державних документів:
– Закон України «Про освіту» - Стаття 8 (п.4), 10 (п.п.1,2),16 (п.3) ;
– Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття);
– Типовий Статут середнього загальноосвітнього навчального закладу
( наказ Міністерства освіти України від 03 серпня 1991р. №292).
Основою для створення та розвитку громадсько-активної школи є збір інформації, дослідження
навколишнього середовища з метою кращого розуміння інтересів і потреб спільноти, що сприяє пошуку
потенційних донорів та партнерів.
Програма створення Андріївської громадсько-активної школи передбачає реалізацію 8 проектів:
« Мій край – моя історія жива»
Мета: дати можливість всім учням школи і батькам ознайомитися з історією рідного села, вулиць, на
яких вони проживають. Поповнення краєзнавчим матеріалом сільського музею.
Результати: в ході реалізації проекту було зібрано матеріал про історію села Андріївки, вулиць
мікрорайону школи шляхом опитування старожилів. Оформлено матеріал з таких тем: «Мій край – моя
історія жива!», «Ким пишається вулиця», «Впізнай свою вулицю». Гіди-екскурсоводи познайомили учнів
початкової школи з тим, що означають назви вулиць, на яких вони мешкають, проводили захоплюючі
екскурсії до музею села. Поновлено експозиції музею. Проведено акцію «Шедеврам народної творчості –
визнання», в рамках якої зібрано витоки народної творчості та передано до музею та шкільного куточка
народознавства.
« Збережемо природу»
Мета: Реалізація заходів екологічного спрямування та формування екологічних знань учнівської молоді.
Результати: благоустрій території села. Щомісяця проводиться акція „Найкраще село". Весною та
восени проводиться акція «Людина жива, доки її пам’ятають». До акції залучаються мешканці села від 10 до
70 років, оздоблюється місцеве кладовище. Проводиться ряд екологічних акцій.
«Internet для всіх»
Мета: зробити доступною мережу Internet для користування школярів та мешканців села.
Результати: підключено мережу Internet до шкільного комп’ютерного класу, організовано курси для
учнів школи та мешканців села.
«Республіка добра і правди»
Мета: створення організації, спрямованої на учнівське самоврядування.
Результати: створено учнівську організацію «Республіка Добра і Правди». Організовано волонтерський
рух. Старші школярі опікуються молодшими, що створює в школі атмосферу родини.
«Шкільний прес-центр»
Мета: організувати шкільний прес-центр, залучити дітей до рішення основних проблем школи та села.
Результати: в школі працює шкільна газета «Дзвоник», яка висвітлює проблеми та досягнення школи та
села. В газеті поширюється інформація про діяльність ГАШ, що формує позитивну думку про організацію,
допомагає встановленню партнерських стосунків.
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«Міцна родина – міцна держава»
Мета: залучення батьків до шкільного життя, формування тісного зв’язку між школою та родиною,
виховання дітей на найкращих прикладах.
Результати: працює «Клуб сімейного дозвілля». Засідання членів клубу відбувається раз на місяць.
Проводяться спортивні змагання «А-ну, батьки!», Організовуються екскурсії до музеїв, театрів, парків міста
Донецька.
«Освіта очима дітей», «Майбутня професія – омріяна дійсність»
Мета: залучення цікавих форм навчання, наступність освіти та майбутньої професії.
Проекти «Географічні особливості мого села», «Духовне відродження» знаходяться на стадії розробки.
Робота над даними проектами сприяла, насамперед, формуванню міцного колективу, формуванню
свідомості та відповідальності дітей за вирішення тих чи інших проблем. Найважливішим є те, що засобами
реалізації даної програми формується модель компетентного випускника, який не почуває себе самотнім за
стінами рідної школи, а відчуває постійну підтримку, бо залишається активним учасником її життя. За
громадсько-активними школами – майбутнє сільських шкіл.
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