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Громадсько активна школа як засіб управління якістю освіти
У статті розглянуто систему роботи освітнього закладу як моделі громадсько
активної школи.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Серед основних напрямів реалізації
Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті названо подальший розвиток
і забезпечення демократичного державно-громадського характеру управління системою
освіти, що передбачає розробку механізмів удосконалення взаємодії й координації діяльності
органів державної влади, місцевого самоврядування, закладів освіти та громадських
організацій. Сучасна школа повинна дати учням не тільки певні знання, уміння й навички, а
й виховати соціально адаптовану та громадсько орієнтовану особистість, яка після
закінчення школи успішно займе своє місце в житті. Саме громадсько активна школа не
відгороджує учнів від реального, життя, а включає це життя в навчальну і позаурочну
діяльність, створюючи єдине поле громадського виховання не тільки учнів, а й усіх
учасників освітнього процесу. У результаті відбувається комплексне виховання громадянина
не тільки в школі, а й поза її межами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням розбудови громадсько активної
школи приділяли увагу такі науковці, як М. Ворон, В. Грабовський, Г. Дмитренко,
Ю. Костюк,

А. Мазак,

М. Голобородова,

О. Марчак,

І. Довбиш,

Н. Софій

Г. Єльникова,

(питання

демократизації

В. Клюшник,

Т. Шамова,

управління);
Н. Яременко

(державно-громадське управління загальноосвітнім навчальним закладом); Ч. Лорінці,
Г. Єльникова, Л. Даниленко, Н. Клокар, О. Фоміна, М. Ворон (громадсько активні школи).
Співробітники Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» О. Любишко, Л. Некраш, Г.
Єльнікова,

М. Ворон,

Л. Даниленко

зазначають,

що

суспільно

орієнтована

освіта

максимально виявляється у громадсько активній школі, адже «привносячи фундаментальні
характеристики громадянського суспільства у зміст і стиль викладання, школи можуть
допомогти формувати у молоді звички і навички, необхідні для ефективної громадянської
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участі та активної позиції сьогодні і завтра» [2, с. 11].
Мета статті продемонструвати систему роботи гімназії як громадсько активної
школи.
Виклад основного матеріалу. Громадсько активна школа (ГАШ) є однією з
інноваційних моделей розвитку освітніх систем, що передбачає максимальну участь громади
у формуванні людини нового покоління глобалізованого світу, здатної до демократичних
перетворень, критичного мислення, активної дії. За визначенням Г. Костюк, громадсько
активна школа – це заклад, який залучає громаду до процесу управління школою, здійснює
мобілізацію місцевих ресурсів для забезпечення нагальних і довготривалих цілей школи й
громади, що загалом сприяє їх розвитку, зміцненню взаємовигідного партнерства [4].
Громадсько активна школа – це навчальний заклад, де забезпечується прагнення щодо
широкого залучення до шкільного життя ресурсів місцевих громад, громадських організацій,
батьків, підприємств; створення умов для виховання та практичного виявлення громадської
активності учнівської молоді; тенденція до посилення відкритості самої школи як соціальнопедагогічної системи.
Модель діяльності Одеського НВК № 13 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
гімназія» як громадсько активної школи включає три складники, а саме: демократизація;
волонтерство; взаємовигідне партнерство в системі «школа – спільнота», яка реалізується
через проектну діяльність всіх учасників навчально-виховного процесу (див. рис. 1.1.).

Рис 1.1. Модель Одеського НВК № 13 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
гімназія» як громадсько активної школи.
Демократизація громадсько активної школи має три компоненти: демократизація
школи, демократизація уроків, надання можливості для членів громади отримувати освіту
протягом усього життя.
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Демократизація школи характеризується за такими принципами [1, с. 76]: включення
процесу демократії й таких принципів, як влада людей, свобода слова, рівні права, повага
особистості, відповідальність у навчально-виховному процесі; громадсько орієнтована освіта
для і через досвід; формування активної громадянської позиції; відкритість і співпраця,
наголошення на забезпеченні розвитку, спілкування й обміну ідеями.
Реалізація вищезазначених принципів в гімназії здійснюється через децентралізацію
управління; спрямованість роботи педагогічного колективу на досягнення спільної мети;
введення систематичної звітності адміністрації перед колективом; ознайомлення громади з
успіхами гімназії через ЗМІ.
На практиці реалізовано завдання держави: розроблено власну концепцію, оновлено
зміст і форми організації навчально-виховного процесу, впроваджено прогресивні технології
навчання. У школі склалася певна система роботи, спрямована на виховання національно
свідомого громадянина України; забезпечення індивідуальних освітніх потреб особистості
учня, випускника школи; визначення та реалізацію світогляду, власної життєвої позиції,
життєвого успіху.
У тісній співпраці з батьками та громадськістю вибудована певна система навчальновиховної

роботи

за

проектом

В. Киричука

«Психолого-педагогічне

проектування

особистісного розвитку учнів». Процес проектування має системний комплексний характер.
Технологія психолого-педагогічного проектування особистісного розвитку учнів включає
сукупність компонентів, що створює цілісну систему з восьми технологічних модулів, які
взаємопов’язані і доповнюють один одного. Учнівська молодь має брати на себе активну і
відповідальну роль у соціальному житті і через цю роль здобувати статус і становище у
суспільстві. Враховуючи вищезазначені аспекти, учасники навчально-виховного процесу
гімназії створили моделі соціально активної особистості та соціального середовища:
«Модель вихованості учня НВК № 13», «Якісне суспільство», «Сучасні діти», «Сучасний
випускник-майбутнє людства». Результатом роботи цього напрямку стала участь всіх
учасників навчально-виховного процесу в проекті «Виховання громадянина».
Демократизація уроку має наступні елементи (за Дж. Дьюї): зв’язок навчання з
життям; розвиток самостійності й активності в навчальному процесі; формування вміння
пристосовуватися до дійсності, що змінюється; формування вміння співпрацювати з людьми
в усіх видах діяльності [3].
Реалізація

вищезазначених

елементів

здійснюється

через

право

дитини

на

висловлення власної думки й поглядів; вправи на розвиток самостійності, творчого мислення
шляхом використання активних форм навчання; об’єктивне оцінювання навчальної
діяльності учнів за допомогою педагогіки співпраці.
Неперервна освіта й освіта для місцевої громади – це останній елемент демократизації
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школи в процесі громадсько активної школи. Він відображає вихідну концепцію Френка
Менлі – «перетворення школи в ресурс для отримання освіти й відпочинку» і філософію
освіти Дж. Дьюі, який розглядає її як безперервний процес, необмежений рамками школи [1,
с. 82-83].
Організація дозвілля й проведення курсів для всіх жителів мікрорайону може
вирішити декілька важливих завдань: розвивати навички, що сприяють зросту кар’єри;
надати можливість здобути практичні навички; надати можливість членам спільноти
познайомитися з новими людьми; збільшити кількість партнерів школи за рахунок членів
співтовариства, громадських організацій, запрошуючи їх поділитися своїми знаннями й
талантами; надати молоді нові, конструктивні й цікаві способи організації дозвілля; заробити
кошти для школи; створити робочі місця й забезпечити додатковий заробіток для вчителів,
батьків та інших членів громади.
Керівництво та педагогічний колектив гімназії у своїй діяльності вибирає сьогодні
такі педагогічні системи, які зорієнтовані на соціально-громадянську освіту, на інтегральний
еволюційний розвиток людини. Однією з таких є система безперервної освіти, викладена як
розділ нової міждисциплінарної науки – універсології (автор доктор системології, академік
В. Поляков), основні цілі якої – усвідомлення своєї приналежності до більших систем життя
– людству Планети, до народу країни, до колективу, до родини; пізнання загальних законів
розвитку через їхній зв’язок з філософією, культурою, наукою; подолання егоцентризму,
оптимізація потреб кожної людини й усвідомлене перетворення навколишнього світу на
основі вищих людських цінностей; створення умов для групових форм співпраці й
колективної творчості; відповідальність за себе, за інших людей, за свій колектив, за свій
народ, за Людство, за Планету; здійснення зміни культур – перехід від конфронтації до
співпраці, від боротьби до творення, від руйнування, конкуренції, агресії до згоди, єднання,
взаємодоповнюваності й притягання, що забезпечує еволюцію людства.
Одним з важливих елементів системи безперервної освіти є формування системи
учнівського самоврядування й самоорганізації. В основі цієї системи лежить ідея про те, що
кожна людина може стати керівником власного життя, кар’єри й долі. Разом з тим, стосовно
інших людей і світу в цілому, людина може вибрати найефективнішу позицію – інструктора
самоорганізації, здоров’я й успіху, своїми справами й вчинками реалізуючи девіз «навчився
сам – навчи іншого».
Використовуючи досвід російських колег (модель системи соціально-громадянської
освіти Н. Філіппової), в гімназії розпочали спеціальну підготовку кадрів для дитячих і
молодіжних об’єднань. Процес формування системи учнівського самоврядування й
самоорганізації містить в собі підготовку інструкторів і формування інструкторських
команд. Цей процес являє собою систему організаційних, проектно-впроваджувальних,
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комунікативних, технологічних та аналітичних зборів, навчальних семінарів школи
підготовки інструкторів. Підготовка інструкторів проводиться без відриву від реальної
життєвої

ситуації,

через

суспільну

проектно-впроваджувальну

діяльність

методом

технологічного управління соціальними процесами. Основним засобом кадрової підготовки є
соціальні технології вирішення життєвих завдань в галузі фізичного, інтелектуального,
соціального й морального здоров’я дітей, батьків і педагогів. Шкільні активісти займаються
в проектно-впроваджувальних лабораторіях, технологічних майстернях, в тимчасових
творчих колективах, службах інструкторської самоорганізації. Кожний учасник стає
розроблювачем і організатором впровадження авторських профільних програм і соціальних
проектів. На сьогоднішній день у рамках проекту школи підготовки інструкторів на базі
гімназії проведені молодіжні збори «Активістами стають!» і навчальний семінар «Життя як
Свято, Свято як Життя!»
Важливим моментом навчальних модулів є участь майбутніх інструкторів у різних
творчих майстернях і лабораторіях, які спеціально готують для учнів майстри-інструктори
(«Абетка спілкування»; «Магія руху»; «КВК»; «Імідж-Студія»; «Орігамі»; «Телебачення»,
лабораторія сучасних інформаційних технологій та ін.). Результатом є проведення
наприкінці зборів силами самих старшокласників майстер-класів. Для цього учні самостійно
вчаться визначати форму й зміст своєї майстерні, проводять презентацію й здійснюють
комплектацію своєї підгрупи. Це є дуже важливим моментом для формування педагогічної
позиції, тому що кожний лідер надалі має стати педагогом, живучи й діючи за головним
інструкторським правилом: «навчився сам – навчи іншого».
Бажання учнів самостійно організовувати своє шкільне життя в позаурочний час
призводить

до

того,

що

вони

стають

зацікавленими

в

отриманні

необхідних

громадянознавчих знань для правильної та ефективної організації своєї роботи щодо
самоврядування. Тому адміністрація гімназії організувала курси Школи самоврядування за
трьома

напрямками:

школа

класних

менеджерів

(навчання

для

лідерів

класного

самоврядування), школа журналістики (для учнів, що працюють в редакції шкільної газети
або в класних редколегіях) та школа лідерів (безпосередньо для тих, хто входить до органів
загальношкільного самоврядування). Такі заняття проходять раз на три тижні і націлені на
те, щоб не тільки дати учням необхідні теоретичні знання, а також сприяти формуванню в
них певних навичок і вмінь. Для класних керівників був проведений інструктаж з організації
системи та структури класного самоврядування. Для висвітлення роботи учнівського
самоврядування організовано редколегію загальношкільної газети «Наші вітрила», яка
поширювалася по всіх класах, повідомляла про плани, структуру та діяльність учнівського
самоврядування, розповідала про кандидатів або лідерів, переможців олімпіад або
спортивних змагань.
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Педагогічний колектив постійно працює над самоосвітою. На базі гімназії
проводяться семінари, практикуми, організуються лекторії. Навчальний заклад бере участь у
чотирьох міжнародних проектах: україно-польському «Public Achievement Group», україноавстрійському «Керування конфліктними ситуаціями в школі», європейському екологічному
проекті «Environment and nature», україно-нідерландському «Громадські платформи освітньої
реформи в Україні». Проектна діяльність на міжнародному рівні сприяє активній співпраці
учнів, вчителів, батьків, громадських організацій, дозволяє розширити їх світоглядні
переконання, сформувати толерантне і поважне ставлення до культур різних європейських
народів.
На базі гімназії працює батьківський психолого-педагогічний всеобуч – проект
«Психолого-педагогічна освіта батьків». Мета його – надати практичні рекомендації, поради
з проблем виховання, донести до кожної родини необхідну інформацію з питань психології
дитини, підняти рівень психолого-педагогічної, правової культури. Психологами школи для
батьків

були

проведені

лекторії

та

практичні

семінари:

«Психолого-педагогічний

практикум», «Абетка виховання», «У колі родини», «Будьмо здорові», «Вчитися жити
разом», що допомагає у вирішенні проблем конкретної сім’ї.
Педагогічний колектив та батьки учнів у межах гімназії беруть участь у таких
проектах, як «Розвиток дитячо-юнацької самоорганізації як основи системи виховної
роботи», «Мистецтво бути батьками».
Волонтерство – найпопулярніший компонент моделі громадсько активних шкіл. Суть
цього компонента полягає у створенні чіткої системи, що перетворює волонтерство у
невід’ємну частину шкільного життя. Ця система забезпечує становлення людини як
активного члена своєї громади й складається з низки волонтерських акцій [1, с. 88-89].
Волонтерська (добровольча) акція – це захід однієї або декількох організацій, що
використовують волонтерів в якості основних людських ресурсів для досягнення цілей.
Волонтер (доброволець) – людина, яка за власним бажанням, без оплати й примусу витрачає
(віддає) свій час, енергію, знання, сили, досвід для здійснення діяльності, що приносить
користь іншим людям і суспільству в цілому [1, с. 91].
Волонтерство має наступні характеристики: добровільний вибір, що відображає
особистісні погляди й позиції; активна участь громадян у житті суспільства; сприяння
покращенню життя і особистісному розвитку; сприяння більш збалансованому економічному
й соціальному розвитку.
Волонтерство в межах освітнього закладу можна розглядати з двох аспектів: дітиволонтери і волонтери, які допомагають в розвитку освітнього закладу. Виховання дітейволонтерів допомагає виховати в них доброту, сердечність, чуйність, готовність прийти
іншому на допомогу, чутливість до всього живого і красивого. Класні керівники та
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адміністрація школи провели велику роботу в цьому напрямку, а саме: заохочували учнів до
участі в суспільному житті класу та школи, провели акції милосердя «Допоможи
ближньому», «Чужих дітей не буває», «Серце до серця», брали участь у IV Всеукраїнській
благодійній акції «Почуйте всі!», де школа була відзначена за найбільшу кількість зібраних
коштів на придбання медичного обладнання для діагностики та лікування дітей з вадами
зору, надали адресну допомогу дітям-інвалідам, дітям дитячого будинку № 9, дитячого
притулку № 1. Постійно проводиться акція «Милосердя» з метою виховання в учнів почуття
співпереживання до обездолених дітей, під час якої учні збирали іграшки, одяг, канцтовари.
Результатом

волонтерської

діяльності

вчителів,

учнів,

батьків,

громадських

організацій (Одеське міське товариство захисту тварин; союз захисту тварин – притулок
«Ковчег»; стерилізаційний центр притулку на 6-му кілометрі Овідіопольської дороги;
мережа ветеринарних клінік «Центр здоров’я тварин») стало створення учнівського проекту
«Ми відповідаємо за тих, кого приручили». Були проведені заходи щодо виявлення кількості
безпритульних тварин, місць розташування 12 собачих зграй з метою подальшої стерилізації
як способу гуманного регулювання їх популяції. Волонтери здійснювали просвітницьку
діяльність серед населення, насамперед серед молоді, поширювали листівки та флаєри
агітаційного змісту; надавали допомогу притулкам для тварин та окремим тваринам, що
потрапили у біду.
Своїм досвідом учасники проекту ділилися на сторінках Інтернет-форумів, місцевих
ЗМІ та на благодійних форумах різного рівня: «Територія добрих справ. Доброчин» (м.
Одеса), «Добро починається з тебе» (м. Київ). У телепроекті Н. Родзинської «Знайдемо
вихід» на УТ-1 активісти зоозахисного руху школи разом з дорослими вирішували проблему
безпритульності тварин на всеукраїнському рівні. Проект вийшов за рамки м. Одеси та
навіть України. Від представників Польщі, Румунії, США надходять пропозиції щодо
співпраці.
Досвід громадської діяльності став для учасників проекту школою гуманізму,
мірилом загальнолюдських стосунків, критерієм визначення власної значущості та кроком до
самореалізації.
Волонтерська робота учнів гімназії втілена у таких проектах, як «Збережемо природу
– збережемо життя», «Война коснулась и моей семьи».
Партнерство – це встановлення й розвиток взаємовигідних стосунків між школою,
вчителями, учнями, членами громади й спонсорами для спільного вирішення загальних
проблем [1, с. 106-107].
Партнерству на базі гімназії властиві наступні характеристики: взаємовигідність;
прозорість; волонтерство; двостороннє спілкування; чесність; повага; рівність. Це
можливість покращити імідж школи, залучити додаткові людські й матеріальні ресурси для
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підтримки школи, для задоволення потреб та інтересів громади. Партнерство створює
соціальний капітал, поліпшує взаєморозуміння, довіру й взаємодію між представниками
різних секторів громади. Партнерство школи і місцевої громади включає таку групу
показників:

спрямованість

ресурсів

школи

на

розвиток

громади,

громадянської

самоорганізації і самоуправління; розвиток в школі та громаді традицій й практики
громадянської активності; наявність на місцевому рівні реальних структур громадянського
суспільства й гарантій їх стабільного розвитку. Під час встановлення партнерських відносин
народжується неформальна співпраця, яка ґрунтується на взаємовигідних умовах. Відносини
переростають у меценатство. З’являється соціальне визнання через успіхи, яких досягають
члени громади, через підтримку ними гімназії. У спільній співпраці кожен виступає і як
вчитель, і як учень. У такій взаємодії народжується почуття спільності, де кожен чітко
усвідомлює, що нам ніхто нічого не зробить, крім нас самих. Через трансформацію
свідомості кожного члена громади, усвідомлення відповідальності за все, що відбувається в
гімназії, в районі, в державі, народжується нова генерація людей.
Гімназія тісно співпрацює з Одеським національним університетом внутрішніх справ;
Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К. Д. Ушинського;
коледжем

комп’ютерних

патріотичного

технологій

виховання,

«Сервер»;

військово-історичним

з

міським

музеєм

молодіжним

Південного

центром

оперативного

командування, Одеським ліцеєм з посиленою військово-фізичною підготовкою (у межах
проектів «Захисник Вітчизни», «Батьки мої і прадіди ніколи не цурались свого роду»);
дитячим журналом «Бджілка» (у межах проекту «Казка вчить, як на світі жить»); Міським
центром зайнятості (у межах проекту ««Дороги, які ми обираємо»).
На кожному етапі існування школи поставали конкретні завдання, які вирішував
педагогічний колектив в тісний співпраці з батьками та громадськістю міста. Лише у тісному
зв’язку

з

громадськістю

можливо

допомогти

дитині

стати

успішною,

конкурентоспроможною і компетентною особистістю. Робота школи, сім’ї, громадськості
розглядалася протягом останніх років на засіданнях педагогічної ради («Проектна діяльність
педагогічних кадрів», «Психолого-педагогічна освіта батьків», «Розвиток дитячо-юнацької
самоорганізації як основи системи виховної роботи», «Соціальне партнерство учасників
проекту», «Дитячі ініціативи соціального, екологічного, культурологічного спрямування»),
на нарадах при директорі; на загальношкільних конференціях та батьківських зборах.
Таким чином, головним критерієм якості функціонування освітньої системи є
здатність молодого покоління жити й активно діяти у демократичному світі, постійно
самовдосконалюватися, адекватно реагувати на зміни. Для того, щоб готувати людину і
суспільство до демократичного типу життя, необхідно зробити шкільну освіту інноваційною
за змістом. За таких умов, як засвідчує досвід роботи, інноваційна модель громадсько
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активної школи створює найбільш сприятливе й ефективне середовище для соціалізації
шкільної молоді.
Для громадсько активної школи пріоритетним є визнання демократичного управління,
партнерства, волонтерства, самоврядування, співпраці з бізнес-структурами, громадськими
організаціями, батьківською громадою.
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