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ВСТУП
Посібник "Співпраця між домом та школою: вправи, приклади, стратегії" був створений в рамках програми "Школа як осередок розвитку громади", яка здійснювалася Всеукраїнським
фондом "Крок за кроком" протягом 2003-2004 років за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта
(www.mott.org) та Міжнародного фонду "Відродження" (www.irf.kiev.ua). Учасниками програми
стали сім загальноосвітніх шкіл у Київській, Луганській, Львівській областях та місті Донецьку.
Мета програми — становлення взаємовигідного партнерства між школами та громадами, яке б
сприяло розвитку громад та реалізації концепції навчання впродовж усього життя. Мета програми реалізовувалась через організацію громадсько активних шкіл, діяльність яких передбачала участь громади у процесах управління школою; надання шкільних ресурсів, включаючи
людські ресурси, для забезпечення потреб громади, допомогу та безпосередню участь у проведенні оцінки потреб громади та реалізації програм, спрямованих на вирішення цих проблем.
Батьки є частиною громади та найпершими помічниками педагогів у навчанні та вихованні їхніх дітей. Адже саме батьки є найпершими учителями своїх дітей. Але батьки як представники громади, можуть і повинні залучатися не лише до процесу навчання дітей, а й до процесів
управління школою, позаурочних програм. Школа також можу виступити джерелом підтримки батьків, надаючи їм різні інформаційні, навчальні послуги, започатковуючи програми,
що будуть базуватися на потребах батьків. Тому, для шкіл, які є відкритими для участі батьків
та ширшої громадськості, важливим є розробка окремої програми та її реалізація.
Цей посібник містить практичні рекомендації щодо розробки такої програми та інші ресурси,
які можуть використовуватися школами, чиїми цінностями є цінності відкритого, демократичного суспільства. Саме такі цінності забезпечують право голосу усіх у вирішенні питань якості освіти, управління, використання ресурсів, що будуть служити найефективнішим способом для дітей, педагогів, батьків, усіх членів громади.
У Посібнику використані приклади громадсько активних шкіл — учасниць програми "Школа як
осередок розвитку громади"; шкіл-учасниць програми "Крок за кроком", основним принципом
якої є активне залучення батьків до навчального процесу; а також використані матеріали Тітуса
Александера, Джона Бастіоні, Еми Бересфорд, які є експертами у галузі громадської освіти.
Усі, хто зацікавиться результатами та діяльністю програми, концепціями навчання впродовж
усього життя та розвитку громад, можуть знайти відповідну інформацію на веб-сторінці Всеукраїнського фонду "Крок за кроком" — www.ussf.kiev.ua

