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Натал я Датченко, консультант

МЕТА ОЦІНКИ

Анал з прогресу
моделювання
"Безпечна та
дружня до дитини
школа" у 14
навчальних
закладах Луганської
та Донецької
областей
На замовлення ЮНІСЕФ
через ГО "Здоров'я через
осв ту"

Зв т з зовн шньої оц нки моделювання "Безпечна та дружня до дитини школа"

Методи оц нки
ЧЕРВЕНЬ-СЕРПЕНЬ, 20 19

Польов в зити у 7
навчальних закладах;
Анкетування: учн ,
адм н страц я, вчител ,
батьки;
Анал з к льк сних
показник в зм н через
онлайн нструмент проекту;
Консультац ї з експертами;
Анал з веб-стор нок
навчальних заклад в;
Попередн й досв д
сп впрац з навчальними
закладами.

Головний висновок
МОДЕЛЬ БДДШ - ЦІННИЙ,
СИСТЕМНИЙ ТА ДОСТУПНИЙ
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ТА
ДОШКІЛЬНОЇ ЛАНКИ ОСВІТИ,
ЯКИЙ ВІДПОВІДАЄ ДУХ У
РЕФОРМИ "НОВА УКРАЇНСЬКА
ШКОЛА", СВІТОВИМ ПР АКТИКАМ
ТА РЕКОМЕНДАЦІЯМ ЮНІСЕФ

Тепер давайте проанал зуємо чому?

ДЕКІЛЬКА ФАКТОРІВ
- Запит на системн зм ни у галуз осв ти
України. Осв тня реформа;

Що стало
передумовою
моделювання БДДШ?

- В йськовий конфл кт на сход країни.
Потреба у реагуванн на нов , незнайом
виклики та їх насл дки;
- Доступ до м жнародної експертизи, зокрема,
через Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ) та
партнер в.
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Військовий конфлікт на сході України.
Безпечна та дружня до дитини школа.
Відповідь на що?
446 тис. дітей живуть в 20-кілометровій зоні уздовж «лінії
розмежування»на сході України. Ця територія забруднена
мінами та вибухонебезпечними залишками конфлікту;
750 навчальних закладів з двох сторін були пошкоджені
внаслідок конфлікту (ЮНІСЕФ, 2019);
12 атак в період з січня до квітня 2019 (ЮНІСЕФ, 2019);
1 млн. 600 тис. громадян, які стали вимушено переміщеними
особами, в т.ч. 215 тис. дітей.
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Новий зм ст осв ти
заснований на формуванн компетентностей,
необх дних для усп шної самореал зац ї в сусп льств

Наскр зний процес виховання,
який формує ц нност

Ключові компоненти
Нової Української школи

Педагог ка, що грунтується на
партнерств
м ж учнем, учителем та батьками
Сучасне осв тнє середовище, яке забезпечить
необх дн умови, засоби технолог ї для навчання
учн в, осв тян, батьк в не лише в прим щенн
навчального закладу
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Ун кальн сть
модел БДДШ у її
ун версальност

Модель як лог чний та
посл довний нструмент
п дтримки реформи у галуз
осв ти
Модель як реакц я на необх дн сть
негайного реагування в умовах
надзвичайної ситуацї.

Безпечна
(дружня до дитини)
школа ЦЕ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД,
В ЯКОМУ З УРАХУВАННЯМ
ВСІХ НАСКРІЗНИХ ПИТАНЬ
ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ:

Комфортне
психосоц аль
не
середовище

Ефективне
шк льне
управл ння,
партнерство
участь

Захисне та
сприятливе
для здоров'я
ф зичне
середовище

Навчання на
основ
життєвих
навичок
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УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ У
ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ У
ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

- Ілл н вська ЗОШ ( Ілл н вська
ОТГ);

-Петропавл вська ЗОШ № 1

- ЗДО № 31 "МИР"

Станично-Луганського р-ну;

(м.Костянтин вка);
- Билбас вська ЗОШ
(Билбас вська ОТГ);
- ЗОШ № 20 м. Торецьк;
- Доброп льська ЗОШ
(с.Доброп лля);
- ЗОШ № 1 м.Бахмут;
- ЗОШ № 36 м.Мар уполь.

- Сєвєродонецька ЗОШ № 14;
- ЗДО "Барв нок" (Троїцька ОТГ);
- Попаснянська ЗОШ № 1;
- Сват вська ЗОШ № 8;
- Лисичанська г мназ я;
Лисичанська ЗОШ № 8

ЗВИЧАЙНІ УКРАЇНСЬКІ ШКОЛИ, ЯКІ
ВІДПОВІДАЛИ ДВОМ ЧИ БІЛЬШЕ
КРИТЕРІЯМ

- потужна мотивац я до зм н;
-постраждал внасл док воєнних под й на сход
України;
- рекомендац ї партнер в; досв д сп впрац з ЮНІСЕФ;
-прийняли значну к льк сть д тей-вимушено
перем щених ос б;
-опорн навчальн заклади, як розташован в малих
м стах та с льських громадах;
- географ чна р зноман тн сть та близьк сть до
контактної л н ї;
- представлен сть дошк льної ланки.

Числов показники зм н
Донецька область

Луганська область

- середн й р вень самооц нки до проекту -

- середн й р вень самооц нки до проекту -

73, 67 ;

74. 5;

- середн й р вень п сля проекту - 83, 12

- середн й р вень п сля проекту - 79.66;

- середня динам ка показника самооц нки 9.4 бали;

5.16;

- найб льший - ефективне шк льне
управл ння, партнерство та участь (12.01
бала)
- найменший - захисне ф зичне середовище
(6.9 бала)
-

- середня динам ка показника самооц нки - найб льший - ефективне шк льне
управл ння, партнерство та участь (6.7
бала);
- найменший - захисне ф зичне середовище
( 4.6 бали)
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Основн результати моделювання
.- посилилась нституц йна спроможн сть навчальних заклад в;
- принципи та стандарти БДДШ були прийнят як базов для
трансформац ї навчальних середовищ;
покращилась нклюзивн сть осв тн х простор в та сформувались
не-насильницьк модел повед нки учн в, вчител в та батьк в;
- посилилась громадянська активн сть учн в;
- осв тнє середовище стале б льш готовим до сприйняття
накшост як д тей, так дорослих;
- впроваджується осв тн й компетентн сний п дх д на основ
життєвих навичок;
- навчальн заклади поступово стають осередками активност
м сцевих громад.

Прогрес на р вн учн в
Збільшилась громадянська активність дітей, їхня
зацікавленість у житті школи;
практикується дружелюбне ставлення дітей один до одного
у класних колективах. Посилено практику не-насильницької
комунікації серед учнів;
Підвищено екологічну свідомість
Сформоване розуміння учнів щодо небезпечності
боєприпасів для здоров'я і життя;
Сформоване бачення позитивних змін у школі;
Практикується підхід "рівний рівному";
Застосовуються навички лідерства та миротворення;
Діти відчули, що їхня думка важлива!

В дгуки учн в -учасник в
«Наша школа поступово зм нюється, ц зм ни мен подобаються.
Я знаю, що в цьому наш й школ допомогає ЮНІСЕФ. За останн й
р к я в дчула повагу до себе.
За

останн й

час

ми

також

навчились

брати

на

себе

в дпов дальн сть та приймати р шення.
Ішим школам, як хочуть спробувати в себе створити безпечну
та дружню до дитини школу, я би радила зац кавитись
в дкритись до зм н"
учениця 9-го класу, школа-учасниця моделювання БДДШ;
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Дек лька приклад в
НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
ЛУГАНЩИНИ ТА ДОНЕЧЧИНИ

Актив зовано д яльн сть учн вського
самоврядування
шк льне телебачення;
волонтерськ загони;
дитяч проекти з переробки см ття та п двищення еколог чної
св домост ,
участь у м жрег ональних молод жних трен нгах та програмах, залучення додаткових кошт в на розвиток шк л;
робота шк льних мед атор в,
проведення шк льних тематичних акц й, зокрема, щодо
ненасильницьких форм сп лкування,
«скриньки дов ри»,
шк льн дебати тощо).
У закладах дошк льної осв ти створено та впроваджено систему
включення д тей дошк льного в ку у процес прийняття р шень
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Прогрес на рівні вчителів
Доопрацьовані плани виховної роботи з урахуванням форм
роботи у напрямках інклюзії, протидії булінгу, освіти на основі
життєвих навичок;
Педагоги беруть участь у плануванні розвитку навчального
закладу через експрес-опитування;
Сформовано навички проектної діяльності;
Практикується толерантне ставлення до всіх учнів;
Збільшилось використання інтерактивних технологій, обміну
професійним досвідом;
сформувались довірливі відносини у колективі на рівнях:
"педагог-педагог", "учень-педагог" та "педагог - батьки"

Прогрес на рівні батьків

Батьки стали більш зацікавленими у створенні комфортних
умов
для
навчання
дітей.
Вони
намагаються
використовувати прийоми ефективного спілкування з
власною дитиною, позитивні методи виховання без
фізичних покарань та психологічного тиску на дитину.
Формуються партнерські стосунки "Батьки-учень/ця" та
"батьки-вчитель/ка"

Прогрес на рівні громади

Збільшилась довіра до навчальних закладів;
Формуються партнерські стосунки між владою, батьками,
освітянськими колективами;
Громади-учасники впізнавані на національному рівні як
прогресивні.

Чинники, як сприяли усп ху моделювання
Спрощений

Стратег чне

онлайн

планування
вдало застосован так
принципи

Модель

Школа =

Добре структурована та

громада

в зуально представлена

широке бачення

механ зм

модель БДДШ, яка

закладу, як осв тньої

оц нювання

базується на 4-х

громади, нтегрованої

Дозволяє оперативно

у м сцеве середовище

оц нити сильн та

через систему

слабк сторони

взаємозв"язк в з

осв тньої громади

м сцевою владою,

зг дно стандарт в з

ншими нституц ями

максимальним

стандартах з детально
розробленими
параметрами та
еталонними
показниками

залученням вс х

стратег чного
планування як
поетапн сть
проходження оц нки,
анал з та планування,
мон торинг та
адаптац я план в,
ф нальна оц нка

ДОДАТКОВІ ЧИННИКИ

Чому вийшло?

П дтримка МОН;
Дов ра до ЮНІСЕФ;
Локальн
координатори;
Потужн партнери з
впровадження;
Синерг я
нструмент в
розвитку та
п дтримки шк льних
громад.

Важливо не зупинятись
Створення осв тн х
середовищ, близьких до
стандарт в "Безпечної та
дружньої до дитини школи"
та "Нової Української Школи"
(оч куваний вплив через 3
роки)
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ЧИННИКИ, ЯКІ МОЖУТЬ
УСКЛАДНИТИ ПРОЦЕС:
Слабка мотивац я та не достатнє
залучення батьк в;
В дсутн сть приоритету БДДШ як
напрямку розвитку;
В дсутн сть проектного досв ду;
Слабка технолог чна
п дготовлен сть учасник в до
використання онлайн механ зму
оц нювання та планування;
неготовн сть учасник в до нового
досв ду;
Деф цит часу;
Перевантаження колективу;
Низька зац кавлен сть влади

Вивчен уроки
- Будувати партнерство із місцевою владою: постійне інформування та залучення;
- Думати про найвразливіших. Забезпечувати рівний доступ для всіх дітей до ресурсів;
- Не конкуренція між школами, а синергія (мережування, обмін кращими практиками, чесний
діалог);
- Залучення закладів дошкільної освіти. Нова Українська Школа починається у садочку;
- Запит на не-насильницьку комунікацію, інклюзію та медіацію (не мода - а системна робота);
- Моніторинг та оцінка (порівнювати себе вчора, сьогодні, завтра).

зв т з зовн шньої оц нки моделювання "Безпечна та дружня до дитини школа"

Популяризац я модел БДДШ (з ким як комун кувати?)
Нова як сть

Ц нн сть

осв тн х

участ батьк в

послуг для

у процес

д тей та

розвитку

родин

дитини;

Безпека

Громада

дитини =

вп знана на

безпека

нац ональному

громади

та м жнародному
р внях

Профес йне
зростання та
визнання

Конкурентоспромож
н сть на ринку
приватних та
бюджетних осв тн х
установ

П дтримка
осв тньої
реформи
знизу

Конвенц я
ООН "Про
права
дитини"
(виконання)

Безпечн та дружн до дитини школи

Трен нги для

Новий дизайн

Участь д тей

батьк в

осв тн х

дошк льного в ку

смт. Петропавл вка

середовищ

м. Костянтин вка

м. Попасна
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Право на освіти, охорону здоров'я та
соціальний захист

Право на визнання, повагу та
справедливе ставлення

Право бути почутим

Право дитини на безпеку

Право на дитинство

Базов кроки щодо БДДШ

Експрес-

Анал з та

Забезпечення

Впровадження

оц нка

планування

ресурсами

мон торинг та

Онлайн

Робоча група

Поєднання

оц нка

опитування

анал зує

м'яких та

Не економте

вс х учасник в

результати та
розробляє
план на р к

твердих
ресурс в дає
б льший
ефект

час на
мон торинг,
реагуйте на
сигнали

Рекомендац ї
Мережування та обмін практиками між закладами-учасниками проекту та
іншими закладами України;
Інтегрування моделі БДДШ у державну освітню політику та популяризація
підходу у всіх регіонах України (зокрема, через інститути післядипломної
педагогічної освіти);
Будувати подальшу коммунікацію щодо адвокації БДДШ з урахуванням
специфіки потреба кожної цільової групи (дітей; батьків; вчителів; органів
місцевої влади; держави);
Адаптування моделі БДДШ до специфіки закладів дошкільної освіти з
урахування попереднього досвіду;
Продовження практики залучення місцевих координаторів;
Популяризація інструменту медіації у навчальних закладах України;
Постійний доступ до онлайн інструменту оцінювання та планування.
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Модель "Безпечна та дружня до дитини школа"

Продемонструвала свій трансформаційний потенціал, і може стати цінним
інструментальним надбанням ефективного реформування галузі освіти у різних
територіальних контекстах
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