
Училище – простір  демократії 



Сучасна школа, училище 

На чому базується взаємодія 
 в сучасній школі:  
• повага до особистості,  
• довіра у відносинах,  діалог,  
• добровільність, рівність, 
• відповідальність усіх  її учасників.  

Роль сучасної школи: 
виховання громадян, які мають бути готові до життя в 
демократичному суспільстві, до конструктивної взаємодії 
з іншими.  
Основа шкільного життя: партнерство між учнем, 
учителем і батьками, яких об'єднують спільні цілі.  
Основа  партнерства: спілкування, взаємодія, співпраця. 

Метою школи завжди має бути виховання гармонійної 
особистості, а не спеціаліста.                  Альберт Енштейн 



• В країнах світу на сьогодні набули поширення демократичні 
школи. В Ізраїлі в 1987 р. була заснована школа, де за кожне 
рішення, що стосувалося навчальної програми, голосували 
учнівство, учительство і батьківство. Ця школа першою у 
світі назвала себе демократичною.   

Демократична школа 

Головний принцип життя демократичної школи 
передбачає кілька складових: 
• виникає проблема, що потребує вирішення;  
• формується загальна воля до прийняття рішення;  
• альтернативи обговорюють учні,  
батьки, адміністрація та   вчителі;  
•рішення приймаються на загальних  
 зборах або органом самоврядування,  
де представлені різні позиції; 
• адміністрація та вчителі - радники та 
 рівноправні учасники прийняття рішень.  



Законодавство України про освіту 
• Конституція України 
Стаття 53. Кожен має право на освіту. Повна загальна середня 
освіта є обов’язковою. 

• Закон України «Про повну загальну середню освіту» 
Стаття 6. Право на здобуття повної  загальної  середньої освіти 
1. В Україні створюються рівні умови для здобуття повної 
загальної середньої освіти. 
2. Кожному забезпечується доступність та якість повної 
загальної середньої освіти. 

• Відповідно до Закону України 
 «Про освіту», права та обов’язки 
 у школі мають всі учасники  
 навчально - виховного процесу – 
 учні, батьки, вчителі та інші  
співробітники навчального закладу.  



Шкільна громада 

Шкільна громада:  
• група учасників освітнього процесу, об’єднаних спільністю 
інтересів, що ставить перед собою певні спільні завдання,  
• новий тип відносин, характерною рисою якого є взаємодія 
всіх його учасників заради досягнення спільної мети. 
Завдання шкільної громади:  
• взаємовигідна співпраця заради підготовки учнів поза 
межами навчальних планів до дорослого життя, 
• набуття учнями корисних  соціальних навичок,  
• спільна відповідальність за освітні успіхи. 

Учителі, учні та їхні батьки об’єднані у шкільну громаду. 
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