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ШЛЯХ
ДО ГРОМАДСЬКОАКТИВНОЇ ШКОЛИ
Кроки
у процесі становлення
громадсько-активної школи
Проект фінансується за підтримки

Ви маєте повноваження, щоб розпочати рух
до громадсько-активної школи?

ТАК

Почніть
обговорювати цю
ідею з директором
школи, іншими
працівниками,
батьками.

Подумайте
над аргументами,
щоб залучити на
свій бік інших.

НІ

Ознайомтеся
з Міжнародними стандартами якості діяльності ГАШ.
Певною мірою вони вже інтегровані у вашу діяльність
Ознайомтеся з Міжнародними стандартами якості діяльності ГАШ,
щоб почати процес розвитку. У них ви знайдете рекомендації,
як це зробити. Потрібно зібрати команду з учителів, учнів,
батьків і представників партнерських організацій. Після того,
як ви разом вивчили стан роботи школи, визначте пріоритети
на наступний рік. Так ви отримаєте початкові показники.

ТАК

Проведіть соціально-економічний аналіз
своєї громади
Тепер ви володієте інформацією про свою громаду, знаєте,
наскільки ваші співробітники готові долучатися до справи розвитку ГАШ
і наскільки ваша школа вже відповідає Стандартам.
Ви готові сформулювати бачення своєї
громадсько-активної школи і визначити
базові принципи й цінності.

Потрібно ознайомити колег із результатами
та обрати невелике завдання,
яке можна виконати на основі проведеного
соціально-економічного аналізу.

Можливо, вам доведеться
здійснити декілька невеликих
проектів, щоб заручитися
достатньою підтримкою.
Після цього ви будете готові
до наступного кроку…
Рекомендується починати
з невеликої справи.
Проте, якщо ви готові взятися
за більш масштабну роботу,
на початку варто з’ясувати,
хто ваші друзі.

Проведіть аналіз зацікавлених сторін
спільно з працівниками школи і, за можливості,
разом з партнерською організацією,
батьками та учнями.

НІ
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ШЛЯХ
Кроки
у процесі становлення
громадсько-активної школи

МИ МАЄМО ПОВНОВАЖЕННЯ
РОЗПОЧАТИ РОЗБУДОВУ
ГРОМАДСЬКО-АКТИВНОЇ ШКОЛИ
Підготуйте
ваші ідеї, які
допоможуть
зібрати навколо
вас команду
однодумців

або

Почніть говорити
з директором,
колективом
та батьками,
аби залучити їх
на свій бік

ВИКОРИСТОВУЙТЕ МІЖНАРОДНІ
СТАНДАРТИ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
ГРОМАДСЬКО-АКТИВНОЇ ШКОЛИ
Зберіть зацікавлених осіб
Проведіть самооцінювання
Визначте пріоритети

РОЗПОЧНІТЬ ПРОЦЕС РОЗВИТКУ
ВИЗНАЧТЕ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ГРОМАДИ,
В ЯКІЙ ЗНАХОДИТЬСЯ ВАША ШКОЛА
Зберіть інформацію від громади

ПРОВЕДІТЬ АНАЛІЗ
ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН
З колективом, партнерами, батьками та учнями

ОЦІНІТЬ СВОЮ РОБОТУ

ПРЕДСТАВТЕ РЕЗУЛЬТАТИ
КОЛЕКТИВУ ШКОЛИ
Сформуйте бачення вашої
громадсько-активної школи
Визначте принципи та цінності

АБО
Здійсніть зміни
на основі отриманих результатів

Банер видано за підтримки
Фонду Чарльза Стюарта Мотта

