


ШКОЛА

МАЙБУТНЬОГО

«...будувати іншу школу, яка вчить дітей

«як думати», а не «що думати»; надає їм

«рівні можливості», а не культивує

«рівність»; мотивує до навчання

упродовж усього життя, а не прагне

навчити на все життя…»

(Віктор Громовий)

Не думки слід навчати, а думати!
І.Кант
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● Демографічний спад

● Недосконала нормативна база, що регламентує 

роботу школи, «віртуальна» автономія закладу

● Застаріла матеріальна база, недостатнє 

фінансування закладів освіти

● Соціальна незрілість батьків, невідповідальне 

батьківство

● Загроза кадрового «голоду», збільшення 

середнього віку учительства, зниження 

соціального статусу учителя

● Низька мотивація до навчання здобувачів освіти



● Дружний, згуртований, креативний

педагогічний колектив

● Велика шкільна територія, розташування

закладу в екологічно чистій місцевості,

світла простора будівля школи

● Шкільні традиції, які потребують сучасної

трансформації, а не ліквідації

● Дитячий садочок при навчальному

закладі, інклюзивне навчання

● Сформована мережа освітніх партнерів

● Різноманіття гуртків за уподобаннями

● ДЮО «Зелена Планета»



Створення конкурентноспроможнього освітнього

об’єднання, в якому є рівні можливості для всіх

учасників освітнього процесу, яке задовольняє

освітні потреби членів громади в дошкільній та

загальній середній освіті, кінцевим продуктом

якого є освічена, компетентна, здатна до

критичного мислення та навчання упродовж

усього життя, екологічно свідома, фінансово

грамотна, громадсько активна особистість.
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Стратегія розвитку

шляхи вдосконалення освітньої діяльності

вивчення й оцінювання освітньої 

діяльності, внутрішній моніторинг

звіт





● Створення школи екологічного виховання, розвиток ідеї сталого розвитку,

що виражають необхідність досягнення гармонії між людьми, з одного боку,

і суспільством та природою – з іншого

● Впровадження здоров’язберегаючих технологій у навчання

● Залучення широкої громадськості до розв’язання проблем навчання та

виховання школярів, створення системи мережевої освіти

● Поєднання науково-дослідницької роботи з виховним процесом, раціональне

використання пришкільної території

● Застосування в освітньому процесі гуманістичних ідей В.О. Сухомлинського

● Розвиток асоціації учасників освітньої діяльності – педагогіка партнерств

● Формування в учнів гнучкості у пристосуванні до змін сучасного

середовища (фінансової, екологічної та медіа-грамотності).







• Доцільне використання пришкільної території площею майже в три гектари, а

саме: відновлення шкільної теплиці, саду, заняття садівництвом та

городництвом.

• Участь в обласних та Всеукраїнських проєктах, грантових програмах, що дасть

можливість стати профільним закладом.

• Мережева освіта (залучення нових стейкхолдерів).

• Повернення до ідей В. Сухомлинського, зокрема до емоційно-етичного

навчання та гуманної педагогіки.

• Створення школи екологічного виховання, розширення можливостей

екопросвіти.

• Школа повного дня, збільшення кількості гуртків за інтересами.

• Оновлення матеріально-технічної бази для функціонального освітнього

середовища.



Наша школа – це передусім 

школа, яка вчить:

- думати, а не обирати відповідь;

- аналізувати, а не сліпо виконувати;

- створювати, а не копіювати;

- діяти, а не спостерігати !


