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Можна прочитати сотні книг про те, як стати успішним.
У реальності ж успіху досягає не той, хто читає, а той, хто діє.
Не проґав свій шанс, почни діяти прямо зараз.
«Створи Своє Завтра»

ВСТУП
Тип

проекту:

практично-орієнтований,

колективний

Актуальність. Наш час потребує лідерів нової формації, людей
компетентних, відповідальних, здатних мислити креативно, генерувати нові
ідеї та приймати нестандартні рішення. Ось чому головне завдання школи –
знайти і підтримати учнівську молодь, чия життєва позиція спрямована на
активну участь у суспільному житті.
В Україні, як і в усьому світі, набирає ваги покоління Y або “діти
тисячоліття”, які народилися між 1990 і 2000 роками. Їхні погляди, спосіб
життя кардинально відрізняються від старших поколінь. Досить поглянути на
організацію офісів провідних технологічних корпорацій, щоб зрозуміти, на
що орієнтується креативний клас, який визначає обличчя сучасної економіки.
Для них немає чіткого розмежування між роботою, навчанням і відпочинком.
Робота не обов’язково має бути серйозною і нудною. Життя для них – це
постійне творення, гармонія між матеріальним благом, пізнанням нового,
самовдосконаленням, грою та розвагою. На підході покоління Z. Сучасні діти
значно відрізняються від попередніх поколінь. Вони не обов’язково будуть
поділяти погляди старших. Яке життя оберуть сьогоднішні першокласники?
Якою б не була відповідь, маємо запропонувати майбутнім поколінням
українців школу, яка буде для них сучасною.
Метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток,
виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та
цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і
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навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та
самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської
активності.
Сьогодні спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 85 з поглибленим
вивченням англійської мови міста Києва - це єдина освітня система, що
працює по організації освітньої діяльності дітей шкільного віку та їх батьків
через різноманітні програми, різні форми культурологічної діяльності.
Школа є учасником програми міжнародного проекту ПАШ ЮНЕСКО,
Програми ІІ етапу дослідно-експериментальної роботи «Організаційнопедагогічні умови батьківсько-вчительського партнерства у формуванні
соціокультурного

простору

сучасної

школи»,

програми

виховної

спрямованості «Кроки до порозуміння».
Клубна діяльність – одна з найбільш привабливих форм для сучасних
дітей, молоді та дорослого населення. Робота клубів взаємопов'язана між
собою і є однією з пріоритетних ліній створення соціокультурного простору
школи.
Результатом експериментальної роботи має стати тісна взаємодія
клубів з різними соціальними партнерами та об'єднання всіх ресурсів
(матеріальних, людських, інформаційних, економічних і т.д.) в єдиний
освітній кластер.
Кожний освітній заклад має право побудувати свій маршрут створення
розвитку освітнього кластера в залежності від цілей і бажаного результату;
від учасників, організацій і партнерів; від спрямованості проектів,
управлінських технологій тощо.
У даний час у спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням англійської мови № 85 міста Києва глибоко розвинена мережа
клубів («Біла тура», «Екологічна варта», «Пам’ять», «Арарат», «Юний
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правознавець», «Діти як діти», наукове товариство «Ерудит», «Авіаль»,
«Меридіан», корпус «Посли миру»), що сприяють розвитку інноваційної
діяльності.
На основі тісної співпраці з соціальними партнерами у школі
створюється інноваційний освітній кластер, за допомогою якого відбувається
узгоджена і ефективна реалізація нових напрямків розвитку освітньої
інфраструктури.
Мета проекту: реорганізація шкільної інфраструктури на прикладі
кластерної моделі організації клубної роботи в освітньому закладі по
забезпеченню умов для формування основ творчого, фізичного, розумового
благополуччя, успішної соціалізації здобувачів освіти, розвитку соціальних
(цивільних) ініціатив школярів.
Завдання проекту:
Створити сприятливі умови для розвитку інтелекту, дослідницьких навичок,
творчих

здібностей

і

особистісного

Упроваджувати нові освітні технології

зростання

здобувачів

освіти.

для задоволення запитів усіх

учасників освітнього кластеру
Новизна роботи:
Для побудови нової шкільної інфраструктури застосовується кластерна
модель. Новизна полягає в тому, що діяльність освітнього кластера показана
на прикладі організації клубної роботи в школі, дозволяє спроектувати і
реалізувати як один з варіантів організації освітнього процесу здобувачів
освіти, а також вчителів, батьків, партнерів.
Кластер ми розглядаємо, як механізм і умову для організації шкільної
інфраструктури в спеціально створеному соціокультурному просторі. Даний
простір стає навчальним, розвиваючим середовищем одночасно як для
педагога, так і для його учнів, батьків, партнерів.
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РОЗДІЛ 1. Освітній кластер: від теорії до практики.
1.1.

Структура освітнього кластера на прикладі організації клубної
роботи в освітньому закладі
Нова

школа

стає

найважливішим

фактором,

що

забезпечує

соціокультурну модернізацію українського суспільства.
Саме у школі зосереджено не тільки інтелектуальне, а й громадянське,
духовне і культурне життя здобувачів освіти. Школа виховує громадянина і
патріота, розкриває здібності та таланти молоді, готує їх до життя у
високотехнологічному конкурентному світі. При цьому освітні заклади
постійно взаємодіють і співпрацюють з сім'ями учнів, різними суб'єктами
соціалізації.
Концепція Нової української школи припускає якісні зміни у змісті
освіти, економіці освіти, управлінні системою освіти.
Найбільш

ефективними

умовами

вирішення

цих

завдань

є

відпрацювання нових моделей змісту освіти, організаційно-правових форм
освітніх інститутів, економічних умов діяльності, нових моделей управління
освітою, а також мережевий характер взаємодії різних соціальних інститутів.
Кластерна політика сьогодні має стати одним з основних інструментів
досягнення цілей соціально-економічного розвитку.
Кластер (англ. cluster) — група однакових або подібних елементів,
зібраних разом або близько один до одного; в’язка, пучок, жмуток, пачка
(чогось однорідного).
Усередині кластерів можуть спостерігатися різні взаємозв'язки, які
призводять

до

створення

нового

(удосконаленого)

або

просто

конкурентоспроможного продукту або послуги, яка затребувана ринком (в
тому числі і ринком освітніх послуг) у сьогоденні або майбутньому. Варто
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звернути увагу, що в число компаній кластера зазвичай входять наукові та
освітні інституції, прикладна наука, компанії фінансового сектора.
Одним з перспективних напрямів інноваційної діяльності освітнього
закладу в умовах реалізації стратегії розвитку системи освіти є створення і
поширення освітнього кластера.
Сьогодні результатом кластерної організації освітнього простору
школи стає якісно нова взаємодія всіх його учасників, узгоджене за
програмними цілями, пріоритетними цінностями і добровільно прийнятими
стандартами-вимогами. Кластерна організація освітнього простору дозволяє
одночасно налагодити конструктивну взаємодію всередині всього кластера сформувати розвиваючу, конкурентну освіту та ділове середовище в районі,
місті.
Кластер можна визначити як ефективний інструмент управління
змістом освіти в умовах глобальної модернізації. Він не тільки сприяє
підвищенню конкурентоспроможності та ефективності роботи освітнього
закладу, а й одночасно є основою інноваційного розвитку.
Освітній кластер – це не просто сукупність окремих його компонентів,
а їх тісна взаємодія. Однією з умов ефективності інноваційної діяльності
освітнього кластера є формування стійких зв'язків між усіма учасниками
кластеру.
У даний час існують різні характеристики кластерів, на комбінації яких
ґрунтується вибір тієї чи іншої кластерної стратегії. Для освітнього кластера
притаманні дві характеристики:
- фокусна: кластер організацій, зосереджених навколо одного центру школи, науково-дослідного інституту, вузу і т. д .;
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- якісна: тут важливу роль відіграє ефективність співпраці учасників
кластера.
Таким чином, кластерний підхід до системи освіти дозволяє
стимулювати інноваційну діяльність навчального закладу. Слід зазначити,
що кластер спочатку вибудовується на апріорно існуючому науковому і
освітньому

потенціалі,

тобто

системоутворюючим

елементом

такого

кластера є розвиваюче джерело інновацій.
Отже, освітній кластер (на прикладі освітнього закладу) є гнучка
мережева структура, що включає групи взаємопов'язаних об'єктів (освітні
заклади, громадські організації, вузи), об'єднаних навколо ядра інноваційної
освітньої діяльності для вирішення певних завдань і досягнення конкретного
результату (продукту).
Освітній кластер – це гнучке поєднання елементів освітнього,
соціального,

культурного,

наукового

і

економічного

середовища,

використання спільних ресурсів з метою пошуку інноваційного вирішення
актуальної проблеми в системі освіти.
Освітній кластер складається з елементів різних середовищ:
- організація в цілому (освітній заклад, вуз, бізнес-структура і т.д.) або
окремі його структури, поєднання структур, які беруть участь у
вирішенні поставленого завдання. Склад учасників освітнього кластера
(його елементи) можуть змінюватися, доповнюватися в залежності від
обставин.
Організація, яка представляє основний управлінський ресурс, стає ядром
кластера і встановлює систему взаємовідносин між його елементами.
Сукупність елементів
1) організаційно-територіальна структура (кластерна площина) -
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різні середовища і об'єднання;
2) ресурсна структура – це кластерна вертикаль: об'єднання ресурсів
(кадрових, фінансових, матеріальних, інформаційних, освітніх і т.д.) в
залежності від завдання;
3) функціональна структура – перетин кластерної площини і кластерної
вертикалі: функція - інноваційне вирішення задачі.
Представлений освітній кластер включає три кластерні площини.
Перша кластерна площина - «територія» освітнього закладу (основна освіта,
додаткова освіта, служба супроводу)
Друга кластерна площина - «територія» шкільних клубів.
Третя кластерна площина складається з чотирьох середовищ: соціального,
наукового, економічного та культурно-освітнього. Кожне середовище
включає в себе представників різних організацій (соціальних партнерів).

Мал.1
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Залежно від поставлених завдань кількість кластерних площин і
поєднання елементів у них можуть бути різні.
Сама по собі ідеологія кластерів цікава і невичерпна з точки зору
реалізацій. Але в основі будь-якої реалізації такої непростої системи лежить
практичний інтерес і доцільність. Освітній кластер – це гнучка і мобільна
структура.
Уявімо це у вигляді різних маршрутів взаємодії всередині освітнього
кластера.
Нижче представлена універсальна модель освітнього кластера – в
залежності від кількості кластерних площин і елементів різних середовищ
може бути абсолютно різна кількість маршрутів. Визначальним в їх
формуванні будуть мета і результат такого об'єднання. Ядром даного
кластеру є учень, його інтереси, потреби, можливості. (мал.2)
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Мал.2

Варіанти маршрутів взаємодії всередині освітнього кластера
Маршрут 1. Служба супроводу – Шкільне учнівське об’єднання «Республіка
вільних міст» - Культурне середовище
Маршрут 2. Служба супроводу – Шкільне учнівське об’єднання «Республіка
вільних міст» - Соціальне середовище
Учень при безпосередній участі служби супроводу бере участь у різних
святах, суспільно корисних заходах. Події в житті школи відбуваються при
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тісній співпраці з культурним та соціальним середовищем освітнього
кластера.
Результат: участь у шкільних, районних, міських заходах, зустрічі з цікавими
людьми і т.д.
Маршрут 3. Служба супроводу – клуб «Родина» - Культурне середовище
Учень при безпосередній участі служби супроводу разом з батьками бере
участь у житті клубу «Родина». Участь у різних святах, культурні події в
житті школи відбуваються при тісній співпраці з культурним середовищем
освітнього кластера.
Результат: участь у шкільних, районних, міських заходах, спортивних
змаганнях, фестивалях, конкурсах усією сім'єю.
1.2. Шкільний клуб - втілення вільного освітнього простору
Школа призначена навчити учня, спираючись на особистість учителя і
основи наук, які їм викладаються, допомогти учню пізнати самого себе,
розвинути все краще, що в ньому закладено, тобто навчити самостійно
регулювати свою поведінку і діяльність, щоб забезпечити оптимальне життя
серед інших людей і навколишньої природи.
Школа №85 міста Києва відкриває перед учнями перші двері у складне
життя, вирішуючи завдання перетворення навчання в процес самопізнання і
розвитку особистості. Адже основне призначення школи - підготовка учнів
до самореалізації особистості до цивільного, трудового та сімейного життя.
Таке розуміння сутності школи означає, що вона орієнтується на кожного
учня незалежно від його природних задатків, нахилів та інтересів, освітнього
потенціалу сім'ї, її матеріально-побутових умов.
Що ж мається на увазі під «клубом»?
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Клуб, як правило, має свою чітку концепцію і спрямований на певний
сегмент відвідувачів. Уточнимо: ми маємо на увазі шкільний клуб - ще одне
втілення вільного освітнього простору, що відкриває дорогу до дорослого
життя, що дозволяє учням відчути радість пізнання і спілкування.
У чому різниця між гуртком і шкільним клубом за інтересами?
Шкільний клуб створюється для того, щоб у ньому можна було відпочити,
поспілкуватися з друзями, позайматися своєю улюбленою справою. Часто
вчитель відкриває в школі клуб, щоб привернути увагу учнів до свого
предмету, захопити і зацікавити, тобто з навчальною метою. Шкільний клуб це частинка позашкільної освіти у звичайному житті, що потрапила в стіни
навчального закладу.
При відкритті клубу і при його подальшій роботі не можна забувати,
що:
- там ніхто нікого не вчить, там навчаються у тих, у кого хочуть учитися;
- там вчаться всі, і дорослі, і діти. Педагог показує учням, як можна
ставитися до своєї роботи і навчання, до своїх перемог і недоліків;
- там ніхто нікого не перевіряє - перевіркою є результат діяльності, який
разом аналізують.
А головне – там разом живуть, захоплені однією спільною справою.
Життя шкільного клубу подібне життю будь-якої природної системи.
Клуб дає наступні можливості для батьків та дітей – здобувачів освіти:
Для батьків:
- участь в управлінні школою, краще розуміння завдань, що стоять перед
школою;
- розширення кола спілкування;
- можливість ближче пізнати дітей, краще розуміти їхні проблеми;
- зміцнення сім'ї;
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- профілактика бездоглядності та правопорушень.
Для здобувачів освіти:
- відчуття себе партнерами дорослих у важливій справі;
- можливість внести свій внесок у поліпшення способу життя своєї
школи і сім'ї;
- соціалізація випускників;
- отримання навичок колективного життя;
- реалізація потреби в творчості;
- вміння ставити і втілювати позитивні цілі;
- розширення кругозору;
- набуття навичок організації цікавого та змістовного дозвілля.
Основною метою клубної роботи є створення розвиваючого простору
підліткових спільнот різних форм як умови для формування здатності до
освоєння дорослого суспільства і як альтернативу існуючим асоціальним
підлітковим і молодіжним структурам.
Діяльність шкільних клубів сприяє:
- прояву соціального простору школи і шляхів взаємодії з різними
громадськими структурами та об’єднаннями;
- створення умов для самовизначення здобувачів освіти щодо їх
майбутнього способу життя, їх місця в суспільній структурі і для
усвідомленого вибору професії;
- створення умов для реалізації здібностей та інтересів здобувачів освіти
у суспільно значущої спільної діяльності учнівського врядування;
- створення умов для реалізації здобувачами освіти власних соціально
прийнятних, суспільно значущих проектів.
Кластерна модель сформована система роботи освітнього закладу
включає всіх учасників освітнього процесу, дозволяє бути суспільно-
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відкритою школою, діяльність якої будується на принципах Співдружності,
Співтворчості, Самоврядування.
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 85 з поглибленим вивченням
англійської мови , на досвіді якої представлений освітній кластер, забезпечує
не тільки освітні запити шкільної громади, а й вирішує завдання культурнопросвітницького характеру освіти, створює умови, при яких учні, члени їх
сімей мають можливість долучитися до культурних загальнолюдських
цінностей, що дозволяє виховувати культуру взаєморозуміння поколінь і
шанобливе ставлення до цінностей «батьків і дітей», заповнити дефіцит
спілкування, зміцнити міжвіковий зв'язок і зв'язок між поколіннями,
формувати свідоме ставлення до навколишнього середовища і здоров'я
людини.

1.3. Алгоритм створення шкільного клубу
Клубна діяльність - організована діяльність учнів у школі, що має своїм
змістом використання їх дозвілля і передбачає вільний вибір тих чи інших
занять
І.З.Глікман
Шлях створення будь-якого шкільного клубу може вкластися в шість
кроків. Запропонований алгоритм універсальний.
ШІСТЬ КРОКІВ У СТВОРЕННЯ ШКІЛЬНОГО КЛУБУ
Крок 1. Створення ініціативної групи (команди)
Крок 2. Підготовка організаційних зборів
Крок 3. Проведення організаційних зборів
Крок 4. Планування роботи
Крок 5. Організація роботи
Крок 6. Проведення переговорів з адміністрацією освітнього закладу
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КРОК 1. СТВОРЕННЯ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ (КОМАНДИ)
Ініціативна група – команда однодумців з числа педагогів, учнів, яка,
захопившись ідеєю, ставить за мету:
- створити добровільне об'єднання педагогів, дітей та їх батьків;
- у своєму складі має лідера (ініціатора ідеї);
- має приблизний план подальших дій і готова запропонувати майбутнім
членам Клубу ряд цікавих справ.
Наявність команди однодумців – це перший крок на шляху до створення
об'єднання. Наступний крок – це організаційне оформлення даної команди:
формулювання правил роботи, розподіл обов'язків, створення механізму
координації спільної роботи.

КРОК 2. ПІДГОТОВКА ЗБОРІВ
Його учасниками повинні стати педагоги, учні школи, їхні батьки та всі
бажаючі бути членами клубу (дитяче і доросле співтовариство)
На даному етапі ініціативна група визначає:
- місію майбутнього об'єднання;
- цілі, завдання та напрямки діяльності;
- приступає до розробки проекту положення про Клуби.
Наступний крок - визначення місця і часу проведення зборів, розробка
порядку денного.
За тиждень до зборів члени ініціативної групи:
- розміщують оголошення в школі та мікрорайоні;
- роздають інформаційні листівки учням школи, батькам;
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- проводять консультації з потенційними членами Клубу про задум
створення Клубу, його завдання.
Організація зборів узгоджується з адміністрацією школи. Для чого це
потрібно?
По-перше, клубу знадобиться приміщення для проведення зборів, подруге, створення об'єднання, його діяльність зустрінуть серйозні труднощі,
якщо на самому початку ініціатори не отримають підтримку і розуміння
адміністрації школи, не побачать користі спільної роботи і не вироблять
конкретні форми співпраці на благо всього освітнього закладу.
На

організаційні

збори

можуть

бути

запрошені

представники

організацій, з яким передбачається встановити співпрацю і заручитися
підтримкою при організації Клубу.
Ініціативна група в ході підготовки зборів здійснює необхідну
організаційну роботу: готує проекти рішень з усіх передбачуваних питань
зборів, збирає й обробляє всі пропозиції та побажання, отримані в ході
консультацій.
По-друге, призначає виступаючого з інформацією про створення
організації (лідер ініціативної групи), визначає процедуру реєстрації
учасників зборів.
По-третє, готує роздатковий матеріал для учасників зборів (флаєри із
зазначенням мети та завдань клубу, координати для зв'язку з ініціативною
групою).
КРОК 3. ПРОВЕДЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗБОРУ КЛУБУ
Виходячи зі змісту організаційних зборів, його учасниками стають, як
правило, ті, хто вже вирішив для себе, що він бажає брати участь у створенні
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клубу, вносити свій посильний внесок у його діяльність. Усі учасники зборів
повинні бути зареєстровані.
Процедура проведення зборів наступна.
Збори відкриває представник ініціативної групи, який говорить про мету
зборів, про кількість зареєстрованих учасників, пропонує обрати голову і
секретаря зборів.
Голова зборів надалі вестиме збори.
Секретар зборів веде протокол.
Порядок денний організаційних зборів може включати наступні питання:
- про створення Клубу;
- про мету Клубу;
- про затвердження проекту Положення про Клуб;
- про затвердження плану заходів Клубу;
- про обрання (призначення) керівника Клубу;
- про обрання Ради Клубу.
Ініціативна група заздалегідь готує проект Положення з урахуванням
своїх бажань, специфіки школи та місцевості, де вона знаходиться, з
урахуванням побажань усіх зацікавлених людей. Вона готує також
приблизний план заходів Клубу. В ході зборів цікаві пропозиції також
вносяться в план.
Четверте питання порядку денного - обрання (призначення) керівника
Клубу. На допомогу керівнику формується Рада Клубу. Кількісний склад
Ради визначає збори. До нього, крім вже існуючої ініціативної групи, можуть
увійти представники з числа батьківської та учнівської громадськості.
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КРОК 4. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ КЛУБУ
Важливе місце в роботі голови Ради, самої Ради і всієї організації
займає планування діяльності Клубу. Рада Клубу складає перспективний і
поточний плани.
Перспективний план роботи – це план роботи на навчальний або
календарний рік.
Перспективний план включає в себе основні напрями діяльності Клубу
та Ради, програми, великі основні заходи. Програма відрізняється від
окремого заходу тим, що включає в себе цілий ряд взаємопов'язаних заходів,
рознесених за часом, за місцем проведення і по учасниках, і спрямована на
вирішення якоїсь проблеми, поставленого завдання. У перспективний план
може бути включено і великий захід, що вимагає тривалої підготовки і за
участю великої кількості людей (наприклад, фестиваль родинної творчості).
На підставі перспективного плану затверджується поточний план.
Оскільки навчання в школі розділене на чверті, то поточний план зручніше
приймати на чверть. У поточному плані відбивається більш докладно вся
робота Клубу та Ради. Даний план розбивається на розділи:
Організаційна робота (проведення засідань Ради, організація семінарів,
урочисті прийоми в Клуб, оформлення наочних стендів, випуски газет).
Масові заходи (організація фестивалів, конкурсів, проведення спортивних
змагань, гуртків, секцій, тренінгів, тощо).
Соціально-громадська діяльність (проведення будь-яких акцій в освітньому
просторі школи та поза неї, допомога в облаштуванні території і приміщень,
організація дискусійних клубів).
При складанні планів слід рахувати наступні принципи:
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- плани повинні бути реальними і конкретними, містити чіткі
формулювання, що треба зробити, якого результату досягти;
- плани повинні враховувати реальні інтереси членів клубу;
- кожен пункт плану повинен мати терміни і відповідальних за
виконання;
- терміни виконання треба ставити реальні, великі заходи необхідно
готувати заздалегідь;
- ознайомлення з планом має бути доступне всім бажаючим і не тільки
членам клубу.
КРОК 5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ КЛУБУ
Функції Ради:
- затверджує плани роботи Клубу, плани підготовки окремих заходів;
- розподіляє доручення і завдання по виконанню планів роботи,
підготовки заходів, намагаючись залучити якомога більше членів
Клубу;
- висуває різні ініціативи та ідеї для обговорення серед членів клубу;
- розглядає пропозиції, заяви членів клубу і приймає рішення по суті цих
звернень;
- координує підготовку загальношкільних заходів;
Як правило, засідання Ради проводяться один раз на два тижні. Однак
все залежить від ситуації. Якщо потрібно, то засідання можуть проходити і
кожен день.
До функції керівника клубу входить:
- скликання засідання Ради, сповіщення членів Ради про дату, час і місце
засідання, про можливий порядок денного засідання;
- організація підготовки засідань Ради;
- ведення засідань Ради;
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- розподіл обов'язків і доручень серед членів Ради і всіх членів Клубу по
виконанню затверджених планів роботи, по підготовці заходів;
- уявлення Клубу в стосунках з адміністрацією та іншими клубами
школи, з педагогічним колективом школи, а також з іншими
організаціями, установами, підприємствами;
- контроль виконання планів роботи, доручень, завдань і обов'язків;
-

висування ініціатив, пропозицій по діяльності та розвитку клубу.
На першому ж засіданні Ради клубу розподіляються обов'язки серед

членів. При цьому враховуються як побажання самих членів Ради, їх
захоплення, вміння, досвід, так і необхідність виконання тієї чи іншої роботи,
без якої Рада просто не зможе функціонувати.
КРОК

6.

ПРОВЕДЕННЯ

ПЕРЕГОВОРІВ

З

АДМІНІСТРАЦІЄЮ

ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ
Після завершення процесу створення клубу зміст і структура його
діяльності надаються радою Клубу адміністрації школи (директору,
заступникам директора, педагогічній раді та ін.)
На зустрічі керівник клубу говорить про його цілі і завдання, про
найближчі плани роботи. Спільно визначається, на вирішенні яких проблем
Клубу потрібна допомога адміністрації, узгоджується питання виділення
приміщення та оргтехніки для діяльності клубу, можливість використання
майна освітнього закладу, взаємодії з організаціями-партнерами.
Освітня діяльність створення творчого об’єднання клубів полягає у
заснуванні системно–діяльнісного підходу, який має забезпечувати:
- активну навчально-пізнавальну діяльність учнів;
- формування готовності до саморозвитку та безперервної освіти;
- проектування та конструювання соціального середовища розвитку
учнів у системі освіти;
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- побудову освітнього процесу з урахуванням індивідуальних вікових,
психологічних і фізіологічних особливостей учнів.
Мета:
- створення умов для самовизначення, саморозвитку і самореалізації
особистості через організацію колективно-творчої діяльності дітей і
підлітків;
- формування цивільно-патріотичних і духовно-моральних почуттів на
основі

збереження

культурно-історичної

спадщини,

вітчизняних

традицій;
- створення умов які необхідні для забезпечення психолого-педагогічної
підтримки учнів;
- удосконалення системи роботи учнівського шкільного об’єднання,
розвитку і зміцнення дитячої організації як основи для міжвікового
конструктивного

спілкування,

соціалізації,

соціальної

адаптації,

творчого розвитку кожного учня.
Завдання:
- організувати та провести традиційні колективні справи, що сприяють
розвиткові творчого мислення, необхідного для практичної діяльності,
пізнання, орієнтації в навколишньому світі;
- організувати та провести загальношкільні заходи щодо формування
здорового способу життя, патріотичного виховання, профілактики
правопорушень із урахуванням індивідуальних здібностей і потреб
школярів;
- здійснити організацію шкільного учнівського об’єднання, мотивуючого
до

формування

активної

життєвої

позиції,

лідерських

та

організаторських якостей;
- спланувати роботу в рамках реалізації соціально-значущих проектів;
- підвищення рівня вихованості учнів;
- сприяти навчання учнів основам демократичних відносин в суспільстві,
вмінню керувати собою, своїм життям у колективі;
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- забезпечити можливості спільного вирішення дорослими і дітьми
питань функціонування і розвитку школи;
- створити умови для набуття учнями навичок організаторської,
управлінської та інших видів діяльності;
- формування і збереження шкільних традицій.
Умови реалізації програми проекту:
1. Наявність матеріально-технічної бази освітнього закладу (навчальні
кабінети, актова зала, спортивний зал, технічні засоби навчання,
комп'ютерне оснащення).
2. Навчальні посібники: наочний, дидактичний, методичний матеріал.
Учасники реалізації проекту:
№з/п
ПІБ
1.
Федунова Т.М.
2.
Орлова В.Г.

3.

Козлова О.І.

ПОСАДА
директор школи
заступник
директора з
виховної роботи
педагог-організатор

4.
5.

СазоноваБеньковська А.О.
Рязанова Т.Є.

практичний
психолог
бібліотекар

6.

Батуріна О.Г.

7.
8.

Линчак О.В.
Курочкіна О.А.

9.
10.

Дубовицька В.О.
Полякова І.І.

11.

Лис О.О.

12.

Дробна Л.С.

13.

Айдинян Ц.А.

Роль в об’єднанні
координатор
координатор
координатор

психологічний
супровід
керівник гуртка «Книжкова
світлиця»
учитель фізичної
організатор та керівник
культури
клубу «Геркулес»
учитель історії
керівник клубу «Пам'ять»
учитель історії
керівник клубу «Екологічна
варта»
учитель географії
керівник клубу «Меридіан»
учитель математики керівник клубу «Авіаль»
учитель
правознавства
учитель російської
мови та літератури
учитель вірменської
мови

керівник клубу «Юний
правознавець»
керівник шкільного пресцентру «Перерва»
керівник клубу «Арарат»
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14.

Скрипко О.І.

психолог

15.

Куракса О.А.

16.

Бендас Ростислав

учитель російської
мови
учень 9 кл.

17.

Загородня Анна

учениця 10 кл.

віце-президент шкільного
учнівського об’єднання
«Республіка вільних міст»

18.

Багашова Влада

учениця 10 кл.

19.

Аракелян Меліне учениця 10 кл.

20.

Кухарова Марія

лідер шкільного учнівського
об’єднання «Республіка
вільних міст», голова
наукового товариства
«Ерудит»
лідер шкільного учнівського
об’єднання «Республіка
вільних міст», голова клубу
«Екологічна варта»
лідер шкільного
учнівського об’єднання
«Республіка вільних міст»,
голова спортивного клубу
«Геркулес»

учениця 10 кл.

керівник творчопсихологічного клубу «Діти
як діти»
керівник наукового
товариства «Ерудит»
президент шкільного
учнівського об’єднання
«Республіка вільних міст»

РОЗДІЛ 2. Шкільне учнівське об’єднання – простір для розвитку
інноваційної особистості.
Шкільне учнівське об’єднання «Республіка вільних міст» — це завжди
престижно, активно, креативно та енергійно.
Для створення можливості кожному учневі збудувати свій шлях
саморозвитку і домогтися свого успіху і було створено й працює шкільне
учнівське об’єднання «Республіка вільних міст».
Кожен учень ставить себе в ситуацію більш активного розвитку тих
задатків і здібностей, які у нього вже є. Також виникає додатковий стимул
для вдосконалення організаційно-управлінських навичок. У цій діяльності

24

виділяються ті діти, у яких від природи є схильність до організації спільної
діяльності. Вони виступають у якості лідерів, які організовують у школі
проведення різних заходів протягом усього періоду навчання.
Це створює умови для індивідуально-гармонійного розвитку дитини,
забезпечує особистісний комфорт, високу мотивацію.
Учнівське самоврядування школи № 85 міста Києва було створено в
2000 році для того, щоб представляти інтереси учнів у процесі управління
школою, підтримувати і розвивати ініціативи учнів у шкільному і
суспільному житті, захищати їх права.
Формування ініціативної, здатної приймати нестандартні рішення
особистості неможливе без широкого залучення учнів до управління
шкільними справами через діяльність у шкільному учнівському об’єднанні.
Досвід багатьох років показує, що саме активна діяльність в
учнівському об’єднанні Республіка вільних міст – це не лише самостійне
вирішення різноманітних питань, а й самостійна підготовка, проведення,
планування різноманітних заходів, відповідальність за які несуть самі лідери
– учні.
Шкільне учнівське об’єднання «Республіка вільних міст» мало
традиційну систему учнівського самоврядування: вибори, посади, комісії,
міністерства. Час не стоїть на місці, тому ми вирішили удосконалити систему
роботи учнівського об’єднання шляхом клубного формату.
Отож, в чому особливості клубного формату? Основне завдання:
створити місце, час і простір для зустрічі усіх учнів, які хочуть, можуть і
мають потребу реалізувати свій інтелектуальний, громадський потенціал,
навчитись робити власний вибір та відстоювати свої права.
Ми раді усім, хто хоче бути в клубі. У своїй роботі керуємось
принципами:
- принцип

конструктивної

пропонуєш – роби!»;

активності:

«критикуєш

–

пропонуй,
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- принцип наступності: досвідчені (учні 9-11 класів) передають свій
досвід і навички новачкам клубу;
- проектно-командний принцип: уся активність клубу базується або
навколо проектів, які вирішують певні задачі, або навколо ідей учнів,
які є командами друзів-однодумців.
Структура шкільного учнівського об’єднання
«Республіка вільних міст»

ІІ
рівень

• зібрання членів клубів,
творчих об'єднань
• Велика рада лідерів
• творчі об'єднання та клуби

І
рівень

• класне зібрання
• рада класу
• творчі групи класів

Основні принципи діяльності:
- демократичні засади;
- довірчі відносини;
- співпраця педагогів і учнів;
- інтереси особистості не повинні шкодити інтересам колективу;
- інтереси колективу завжди повинні враховувати інтереси особистості;
- дотримання проектного підходу в організації діяльності.
Основні види діяльності:
- організація традиційних шкільних заходів у новому форматі;
- надання допомоги органам класного врядування в організації роботи;
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- проведення учнівських зборів;
- участь в конкурсах, оглядах, фестивалях.
Структура першого рівня.
Основною структурною одиницею в школі є клас.
Принципи класного самоврядування:
- що чверті зміна доручень в групах;
- щомісячні збори колективу;
- організація роботи відповідно до напрямів школи;
- дотримання структури об'єднань у класах;
- рефлексивний аналіз своєї діяльності за чверть;
- фіксування результатів діяльності в портфоліо учнів;
Структура другого рівня.
1. Шкільне учнівське об’єднання Республіка вільних міст.
2. Творчі об'єднання за інтересами:
- клуб «Пам’ять»;
- клуб «Меридіан»;
- волонтерський загін «Авіаль»;
- клуб «Юний правознавець»;
- наукове товариство «Ерудит»;
- творчо-психологічний клуб «Діти як діти»;
- шкільний прес-клуб «Перерва»;
- клуб «Екологічна варта»;
- клуб «Біла тура»;
- клуб «Арарат»;
- спортивний клуб «Геркулес».
Клуби за інтересами відвідують всі бажаючі учні. Представники клубів
входять до

Великої

ради

учнів

школи.

Педагогами-консультантами

виступають директор, його заступники, педагог-організатор, керівники
клубів та об’єднань з числа педагогів та батьків школи.
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Велика рада лідерів реалізує такі функції:
- Проводить вертикальний і горизонтальний аналіз роботи класних органів
врядування і роботи шкільних об'єднань.
- Готує аналіз роботи і пропозиції на Раду школи.
- Аналізує роботу самих членів, забезпечує соціальний захист учнів.
Вищим органом шкільного об’єднання учнів є збори учнів школи.
Початкова школа є складовою ланкою структури шкільного учнівського
об’єднання, де головним керівником є класний керівник, а його помічником
є учні з 5-8 класів школи.
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Висновки
Таким чином, узагальнюючи вище наведене, можемо стверджувати, що
створення освітнього кластеру допоможе стимулювати та покращити якість
освіти, а отже, зробити навчальний заклад більш конкурентоспроможним.
Реалізація даного проекту виведе на якісно новий рівень процес надання
освітніх послуг, тим самим підвищивши ефективність функціонування всіх
суб'єктів економіки.
На підставі проведених зіставлень принципів, функцій, характеристик
інституту в його класичному розумінні з аналогічними параметрами
досліджуваного об'єкта, слід зробити висновок, що освітній кластер є
сучасним інститутом, покликаним істотно змінити особливості взаємодії
основних економічних агентів.
Ми впевнені, що саме завдяки активній позиції здобувачів освіти,
адміністрації, педагогів, батьків освітнього закладу у соціально значущій,
корисній для людей діяльності, яка організована в системі освітнього
процесу школи, наш випускник – особистість творчо розвинена, соціально
орієнтована, здатна до самореалізації в усіх сферах суспільно корисної та
особистісно значущої діяльності.
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Додаток 1
Положення
про організацію шкільного учнівського об’єднання
«Республіки вільних міст»
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
з поглибленим вивченням англійської мови № 85 міста Києва
1.1. Організація шкільного учнівського об’єднання «Республіка вільних міст»
СШ № 85 м. Києва - добровільне об’єднання учнів, утворене для всебічного
розвитку,

самореалізації;

вироблення

навичок

співпраці,

управління;

підтримки та забезпечення прав учнів.
1.2. Організація здійснює свою діяльність відповідно до Законодавчих актів,
що регулюють і визначають діяльність дитячих та молодіжних організацій:
Загальної Декларації прав людини (1948 р., ст.25 п.2), Конвенції про права
дитини (1989р.), Конституції України (ст.36, 37, 52), Закон України «Про
освіту» (2017р.), Концепція НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ.
1.3. Шкільне учнівське

об’єднання «Республіка вільних міст»

пропагує

дружні взаємини та співпрацює з різними громадськими організаціями на
принципах взаємоповаги і толерантності, співпрацює з педагогами та
батьками.
1.4. Організація утворюється та діє на основі добровільності та рівноправ’я ії
членів, законності та гласності. Організація вільна у виборі напрямків своєї
діяльності.
Діяльність шкільного учнівського об’єднання «Республіка вільних міст»
спрямована на:
-

досягнення школярами відповідного освітнього та культурного рівня;

-

адаптацію учнів до життя в суспільстві;

30

- виховання у школярів патріотизму, толерантності, працьовитості,
поваги до прав і свобод людини, любові до навколишньої природи.
1.5. Організація має свою назву.
Повна назва організації:
шкільне учнівське об’єднання «Республіка вільних міст» спеціалізованої
школи
І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 85 міста Києва .
Скорочена назва: РВМ СШ №85 м. Києва
2. Головна мета, принципи та напрямки діяльності Організації
2.1. Головною метою є:
- - активізація роботи кожної класної організації учнівського об’єднання
(шляхом обміну досвідом роботи, забезпечення інформаційного
обміну та ділових контактів);
- забезпечення і захист прав та інтересів учнів;
- формування активної громадянської позиції, почуття відповідальності,
свідомого ставлення кожного у вирішенні справ;
- виховання свідомого громадянина, готового в майбутньому взяти
участь у вирішенні важливих політичних і державних завдань;
- соціалізація школярів, навчання науці управління через участь у
місцевому самоврядуванні;
- проведення заходів, що сприяють вихованню та формуванню
політичної толерантності.
2.2. Принципи шкільного учнівського об’єднання:
-

повага до особистої думки і гідності кожного члена Організації;

- колективність у роботі Організації та творчих клубах у поєднанні з
особистою відповідальністю кожного члена Організації за виконання
своїх обов’язків та доручень;
- виборність усіх керівних органів Організації;
- свобода дискусії;
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- виховання підростаючого покоління в дусі цінностей демократичного
відкритого, гуманного суспільства.
2.3

Основні

функції

шкільного

учнівського

об’єднання:

2.3.1. Виступає від імені учнів при вирішенні питань життя школи: вивчає і
формулює думку школярів з питань шкільного життя, представляє позицію
учнів

в

органах

управління

школою,

розробляє

пропозиції

щодо

вдосконалення навчально-виховного процесу.
2.3.2. Сприяє реалізації ініціатив учнів у позаурочної

діяльності: вивчає

інтереси і потреби школярів у сфері позаурочній діяльності, створює умови
для їх реалізації.
2.3.3. Сприяє вирішенню конфліктних питань: бере участь у вирішенні
шкільних проблем, узгодженні інтересів учнів, вчителів та батьків,
організовує роботу щодо захисту прав учнів.
3. Організація роботи та керівні органи шкільного учнівського
об’єднання:
3.1. Найвищим керівним органом шкільного учнівського об’єднання
Республіка вільних міст є загальношкільна учнівська конференція, яка
збирається 2 рази на рік.
3.2. Учнівська конференція вважається чинною, якщо в роботі беруть участь
не менш 2/3 делегатів класних організацій, які входять до складу Об’єднання.
Рішення конференції є дійсним, якщо за нього проголосували не менш 2/3
делегатів.
3.3. Учнівська конференція:
- приймає, вносить зміни та доповнення до Положення про Об’єднання;
- вирішує інші важливі питання, пов’язані з діяльністю Об’єднанння;
- обирає Велику раду РВМ СШ №85 м. Києва: президента і його членів;
- визначає основні завдання діяльності;
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- затверджує Правила, Пам'ятки та інші документи для органів
учнівського врядування;
- заслуховує звіти парламенту, дає оцінку його діяльності;
-

виробляє пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу на адресу
адміністрації школи.
3.4. Рішення учнівської конференції, прийняті в межах її повноважень,
є обов'язковими для всіх органів учнівського врядування школи.

- Система шкільного врядування має 3 рівні:
- 1 рівень – класний;
- 2 рівень – Велика рада шкільного учнівського об’єднання РВМ СШ
№85 міста Києва;
-

3 рівень – загальношкільна конференція.
5. Структура діяльності органів шкільного врядування включає в
себе 2 ланки:
- 1 ланка - 1-4 класи;
- 2 ланка - 5-11 класи.
Самоврядування в початковій школі (1-4 класи) організовано на рівні
класів.

6. Порядок формування Великої ради лідерів
6.1. Велика рада лідерів формується на змішаній основі строком на один рік з
числа представників ради клубів та учнів 5-11 класів.
6.2. Президент шкільного учнівського об’єднання обирається шляхом прямих
виборів з числа висунутих кандидатів. Організацію виборів здійснює виборча
комісія, яка сформована з представників 9-11 класів.
6.3. Повноваження Великої ради лідерів припиняються одночасно з
повноваженнями президента.
6.4. Велика рада лідерів самостійно визначає свою структуру.
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7. Президент шкільного учнівського об’єднання
- організовує підготовку і веде засідання зібрання Великої ради лідерів;
- здійснює загальне керівництво, представляє його в раді школи та інших
керівних органах;
- здійснює оперативне керівництво роботою Великої ради лідерів;
- затверджує внутрішні документи Великої ради лідерів;
- здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень;
- забезпечує відкритість і гласність;
- працює спільно з директором школи, його заступниками з навчальновиховної роботи;
- підзвітний у своїй роботі учнівській конференції.
8. Віце-президент:
-

допомагає здійснювати оперативне керівництво ротою Великої ради
лідерів;

- виконує обов’язки президента у випадку його відсутності.
9. Секретар:
- сповіщає членів шкільного учнівського

об’єднання про чергове

засідання;
- веде короткий протокол засідань.
11. Форми і методи роботи:
Діяльність шкільного учнівського об’єднання здійснюється через різні форми
і методи.
11.1. Форми:
- індивідуальні;
- групові;
- масові;
- на рівні класного колективу;
- на рівні школи;
- на рівні клубних об'єднань;
- на рівні громадських організацій.
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11.2. Методи:

-

методи

контролю

і

самоконтролю:

опитування,

діагностика,

анкетування;
-

методи

організації

діяльності

та

досвіду

проведення

заходів:

доручення, колективні творчі справи, мозковий штурм, гра, свято,
збори;
-

методи самовиховання: самоаналіз, самоспостереження, самозвіт;

-

методи стимулювання діяльності та поведінки: вимога, заохочення,
покарання;

-

методи

формування

свідомості:

дискусія, диспут,

конференція,

приклад, розповідь;
-

методи навчання: тренінгові заняття, інтелектуальні ігри, пошукова
діяльність.

12. Документація та звітність активу шкільного учнівського об’єднання
«Республіки вільних міст» СШ №85:
- засідання Великої ради лідерів протоколюються;
- план роботи шкільного учнівського об’єднання складається на весь
навчальний рік, виходячи з плану виховної роботи школи;
- звіт

про

роботу

шкільного

учнівського

об’єднання

надається

наприкінці навчального року.
13. Класні учнівські збори
Вищим органом врядування класу є учнівські збори класу, які збираються за
потреби, але не рідше одного разу на місяць.
На класних зборах:
- обирають учнівську раду класу, його мера та заступника;
- обирають делегатів на шкільну учнівську конференцію;
- рекомендують представників у Велику раду лідерів;
- вирішують всі найважливіші питання життя колективу класу;

35

- затверджують громадські доручення, заслуховують звіти про їх
виконання;
- вирішують питання про заохочення і покарання учнів класу;
- виробляють пропозиції на адресу шкільного учнівського об’єднання
«Республіки вільних міст» .
14. Учнівська рада класу ( далі мерія)
14.1. Органом учнівського врядування в класі в період між класними зборами
є мерія.
14.2. Кількісний склад мерії та розподіл обов'язків визначають класні збори з
урахуванням рекомендацій шкільного учнівського об’єднання.
14.3. Організовує виконання рішень класних зборів та шкільного учнівського
об’єднання РВМ СШ №85 міста Києва.
14.4. Організовує самообслуговування учнів.
14.5. Забезпечує дисципліну і порядок у класі.
14.6. Організовує допомогу учням, які мають проблеми.
14.7. Готує і проводить класні збори та інші класні заходи.
14.8. При необхідності рада класу може створювати свої комісії з окремих
напрямів діяльності.
14.9. Учнівська рада класу збирається для вирішення нагальних питань за
потребою. ЇЇ рішення стають обов'язковими після затвердження їх класними
зборами.
15. Права шкільного учнівського об’єднання
Шкільне учнівське об’єднання має право:
-

проводити на території школи збори, у тому числі закриті, та інші
заходи не рідше 1 разу на тиждень;

-

розміщувати на території школи інформацію у відведених для цього
місцях і в шкільних засобах інформації, одержувати час для виступів
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своїх представників на педагогічних радах, класних годинах і
батьківських зборах;
-

направляти в адміністрацію школи письмові запити, пропозиції і
отримувати на них офіційні відповіді;

-

знайомитися з нормативними документами школи та їх проектами та
вносити до них свої пропозиції;

-

отримувати від адміністрації школи інформацію з питань життя школи;

-

представляти інтереси учнів в адміністрації школи, на педагогічних
радах, зборах, присвячених вирішенню питань життя школи;

-

проводити зустрічі з директором школи та іншими представниками
адміністрації не рідше 1 разу на місяць;

-

проводити серед учнів опитування і референдуми;

-

направляти своїх представників для роботи в колегіальних органах
управління школою;

-

організовувати роботу громадських приймалень учнівської ради, збір
пропозицій учнів, проводити відкриті слухання, ставити питання про
вирішення порушених школярами проблем перед адміністрацією
школи, іншими органами та організаціями;

-

приймати рішення з питань, що розглядаються, інформувати учнів,
адміністрацію школи та інші органи про прийняті рішення;

-

користуватися організаційною підтримкою посадових осіб школи, що
відповідають за освітній процес, при підготовці та проведенні заходів
учнівської ради;

-

вносити в адміністрацію школи пропозиції щодо вдосконалення
освітнього процесу школи; заохочення і покарання учнів;

- створювати друковані органи;
- брати участь у вирішенні питань про призначення педагогів на посаду
класного керівника та звільнення з цієї посади;
- встановлювати відносини і організовувати спільну діяльність з
учнівськими радами інших навчальних закладів;
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- направляти представників учнівської ради на засідання органів
управління школою, що розглядають питання про дисциплінарні
провини учнів;
- використовувати оргтехніку, засоби зв'язку та інше майно школи за
погодженням з адміністрацією;
- брати участь у вирішенні конфліктних питань між учнями, учителями
та батьками;
- вносити пропозиції до плану роботи школи;
- представляти інтереси учнів в органах та організаціях поза школою;
- брати участь у формуванні складу шкільних делегацій на заходах
міського рівня і вище;
- здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства та
Статуту школи.
16. Обов'язки шкільного учнівське об’єднання РВМ СШ №85 міста
Києва:
- бути прикладом у навчанні, праці, дотримуватися навчальної та
трудової дисципліни;
- берегти шкільне майно;
- піклуватися про авторитет школи;
- інформувати класи про свою діяльність;
- - виконувати Статут школи, розпорядження адміністрації школи,
рішення органів учнівського врядування, що не суперечать Статуту
РВМ СШ №85 міста Києва, Правилам учнів школи.
- бути присутнім на кожному засіданні Великої ради лідерів;
- сумлінно виконувати доручення ради;
- виявляти самостійність, ініціативу і організованість.
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Додаток 2
Річний план
підготовки лідерів учнівського колективу
Робота клубу «Юний лідер»
Тематика занять
№ Тема навчального заняття
Терміни Методи і
форми
1. Заняття «Лідер і лідерство»
вересень Заняття з
елементами
тренінгу
2. Заняття «Основи лідерства»

жовтень

Відповідальні
СазоноваБеньковська
А.О.

Заняття з
елементами
тренінгу

СазоноваБеньковська
А.О.
Козлова О.І.

Навчання президента і міністрів:
визначення функцій і напрямів
діяльності .
3 Заняття «Лідер і лідерство»
листопад Діагностична Сазоноваробота
Беньковська
А.О.
4 Поняття лідер , лідерство
Стилі лідерства

грудень

Обмін
думками,
бесіда

СазоноваБеньковська
А.О.

5. Заняття «Лідер у тобі»

січень

Рольова гра

СазоноваБеньковська
А.О.

лютий

Тренінгові
вправи

СазоноваБеньковська
А.О.

Заняття «Лідер майбутнього»
6.

7 Взаємодія лідера і його команди. березень Круглий стіл
Форми роботи в групі
8 Заняття «Лідерами не
народжуються. Лідерами
стають»

квітень

Заняття з
елементами
тренінгу

9 Підсумкове заняття «Хто такий
лідер?»

Травень

Мозковий
штурм

СазоноваБеньковська
А.О.
СазоноваБеньковська
А.О.
СазоноваБеньковська
А.О
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Додаток 3
ШКІЛЬНИЙ КЛУБ «Родина»
Родина – це перша форма людського духовного єднання. І тільки через
неї людина здатна піднятися до інших форм духовного єднання –
Батьківщині і державі.
І. А. Ільїн
Клуб «Родина»
Від спілкування - до взаємовідповідальності партнерів
Сучасна школа більш тісно взаємодіє із сім'єю. Приходити в школу
разом з дітьми стане цікаво і дорослим. Шкільні свята, концерти, вистави,
спортивні заходи стануть привабливим місцем сімейного відпочинку.
Школа завжди хотіла б бачити своїми партнерами батьків учнів.
Встановлення нового типу взаємин сім'ї і школи – одна з головних умов
оновлення сучасної системи освіти.
Педагогами школи накопичено величезний досвід взаємодії з батьками.
Відповідальне партнерство виявляється найбільш ефективним, коли вчителі і
батьки

дотримуються

принципів

педагогічної

етики,

рівності

і

взаємодопомоги у вихованні дітей. Обмін інформацією про життєдіяльність
дітей у школі і вдома, поширення серед батьків педагогічних і психологічних
знань оптимізує процес виховання.
Успіху співробітництва сприяє також подолання ряду шкідливих традицій,
що мають вікову давнину, це:
- авторитарний стиль педагогів і нав'язування власних думок і дій по
відношенню до дитини;
- схильність до скарг на дітей;
- спроби втягнути батьків у каральні дії проти дітей;
- прагнення покласти відповідальність за виховання, невдачі і помилки
на батьків;
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- безсистемність і випадковість спілкування з батьками.
На жаль, і з боку батьків ставлення до школи і вчителів неоднозначне.
До того ж, деякі з них не готові проводити в школі своє дозвілля.
Але в останні роки ми переконуємося: в свідомості батьків
відбуваються позитивні зміни, вони починають усвідомлювати свою
відповідальність за долю дитини, цікавляться його успіхами, з розумінням
ставляться до проблем школи. А школа, в свою чергу, веде пошук нових,
продуктивних форм співпраці з сім'єю.
Ідея створення сімейного клубу, як форми добровільного об'єднання
дітей, батьків і педагогів виникла у школі не випадково. Сама система роботи
школи є сприятливим середовищем для розширення культурологічного
простору сім'ї, співтворчості, взаємодопомоги, формування досвіду спільного
дозвілля і неформального спілкування дорослих і дітей.
Ініціатори створення клубу «Родина» поставили перед собою мету:
забезпечити сприятливі умови для взаєморозуміння і цілеспрямованість
прагнень школи і сім'ї у розвитку особистості дитини, ціннісних орієнтацій;
для розкриття його індивідуальності, творчого потенціалу тощо.
Для досягнення зазначеної мети вирішуються такі завдання:
- сприяння

вихованню

у

підростаючого

покоління

шанобливого

ставлення до родини, сімейних цінностей через формування інтересу
до історії і традицій своєї сім'ї;
- розробка та організація різноманітних форм сімейного дозвілля,
спільної творчості;
-

розширення психолого-педагогічної компетентності батьків;

- розвиток особистості;
- розвиток нових форм ділової та творчої співпраці із зацікавленими
установами і організаціями шляхом налагодження прямих зв'язків.
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ВИСУНЕННЯ ІДЕЇ. СТВОРЕННЯ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ
(КОМАНДИ)
Ініціативна група створення шкільного клубу «Родина» - команда
однодумців з числа педагогів і вчителів, яка поставила перед собою мету
створити добровільне об'єднання вчителів, педагогів, дітей та їхніх батьків
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської
мови №85 міста Києва. У своєму складі має лідера (ініціатора ідеї),
приблизний план подальших дій і готова запропонувати майбутнім членам
ряд цікавих справ.
Наступним кроком має бути формулювання правил роботи, розподіл
обов'язків, створення механізму координації спільної роботи.
ПІДГОТОВКА БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ
Його учасниками повинні стати батьки учнів школи, педагоги.
На даному етапі ініціативна група визначає місію майбутнього об'єднання, а
також цілі, завдання та напрямки діяльності.
За тиждень до зборів члени ініціативної групи:
- розміщують оголошення в школі;
- роздають інформаційні листівки учням школи;
- проводять

консультації

з

класними

керівниками

1-11класів,

педагогами, батьками про задум створення Клубу, його завдання та
плани.
ПРОВЕДЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗБОРІВ
Учасниками зборів стають ті, хто вже вирішив для себе, що він бажає
брати участь в створенні клубу, вносити свій посильний внесок у його
діяльність. Ініціативна група заздалегідь готує проект Положення з
урахуванням своїх бажань, специфіки школи, з урахуванням побажань усіх
зацікавлених людей. Вона готує також приблизний план заходів Клубу. У
ході зборів цікаві пропозиції також вносять до плану.

42

На

зборах

затверджується

кандидатура

керівника

Клубу,

запропонована ініціативною групою. На допомогу керівнику формується
Рада Клубу.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ КЛУБУ
Робота Ради включає в себе:
- затвердження планів роботи Клубу, планів підготовки окремих заходів;
- розподіл доручень і завдань щодо виконання планів роботи, підготовку
заходів;
- координацію підготовки загальношкільних заходів.
Керівник Клубу:
- проводить засідання Ради;
- представляє Клуб у інших організаціях, установах, підприємствах;
- контролює виконання планів роботи, доручень, завдань і обов'язків;
- висуває ініціативи, пропозиції щодо діяльності та розвитку клубу.
ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ КЛУБУ
Рада Клубу складає перспективний і поточний плани роботи клубу.
Перспективний план включає в себе основні напрямки діяльності Клубу та
Ради, програми, великі основні заходи на навчальний рік. На підставі
перспективного плану затверджується поточний план. Оскільки навчання в
школі розділена на чверті, то поточний план може бути складаний на чверть.
У поточному плані відбивається більш докладно вся робота Клубу та Ради.
ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ З АДМІНІСТРАЦІЄЮ ШКОЛИ
Після завершення організаційних моментів щодо створення Клубу його
керівник представляє адміністративній раді школи інформацію про клуб
«Родина».
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Спільно з адміністрацією школи визначає, в вирішенні яких проблем Клубу
потрібна допомога адміністрації.

Мал.3
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