ЗВІТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УКРАЇНІ»
(скорочена назва – ГО «ДОККУ»)
за період з квітня 2016 р. по листопад 2017 р.
Назва проекту (програми), який впроваджується
“Розвиток громадянських компетентностей в Україні - DOCCU”
Мета діяльності

Звітний період
01.05.2016 р.

24.11.2017 р.
Критерії її досягнення

Підтримка сталого розвитку громадянського суспільства за допомо- 1) Модулі з ОДГ/ОПЛ погоджені бенефіціарами проекту та впровагою поширення знань про освіту для демократичного громадянства джені у систему післядипломної освіти вчителів і керівників шкіл,
та освіту з прав людини (далі - ОДГ/ОПЛ) в Україні через систему систему навчання державних службовців і посадових осіб органів міснавчання державних службовців і посадових осіб органів місцевого цевого самоврядування.
самоврядування, а також через систему післядипломної освіти вчите- 2) 1245 тис. учнів відвідали заняття з ОДГ та починають застосовувати
лів і керівників шкіл. Діяльність покликана удосконалити процес демократичні цінності та методи у повсякденному житті.
співпраці між органами державної влади, системою освіти та громад- 3) 70 тис. вчителів, керівників шкіл, державних службовців та посадоськістю для створення демократичного середовища у місцевих спіль- вих осіб органів місцевого самоврядування застосовують набуті знаннотах.
ня щодо демократичного управління в освіті на роботі.
Діяльність передбачає поширене та поглиблене впровадження
ОДГ/ОПЛ для досягнення наступних цілей:
зміцнення місцевого самоврядування через підтримку демократичних освітніх установ;
впровадження принципів «належного управління» через поширення
знань про ОДГ/ОПЛ серед державних службовців;
інтеграція навчального курсу у освітні програми для державних
службовців та представників органів місцевого самоврядування на
національному та регіональному рівнях;
посилення національної дискусії щодо демократичного громадянства на основі Хартії Ради Європи з ОДГ/ОПЛ.
Результати діяльності
Заплановані заходи
Результати, досягнуті за звітний
Вплив на відповідну галузь чи
Робота, запланована на наступний
період
регіон
звітний період
Компонент 1 «Державні службовці» (загальнонаціональне впровадження)
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1. Семінари-тренінги для підготовки майстер-тренерів для
представників вищих навчальних закладів, які здійснюють
підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління
та адміністрування» (керівники
магістратур та викладачі).

Проведено серію з 4 триденних семінари-тренінги для 2 груп (модулі
А та Б) з підготовки 45 майстертренерів з розвитку громадянських
компетентностей державних службовців та представників органів місцевого самоврядування: 20-22 березня 2017р. – модуль А для 1-ї групи учасників; 4-6 квітня 2017р. –
модуль А для 2-ї групи учасників;
19-21 квітня 2017р. – модуль Б для
1-ї групи учасників; 25-27 квітня
2017р. – модуль Б для 2-ї групи учасників. Тренінги відбулись на базі
НАДС України (м. Київ).
Проведено перший модуль семінарів-тренінгів для підготовки 65 майстер-тренерів для представників
вищих навчальних закладів, які
здійснюють підготовку магістрів за
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» (керівники
магістратур та викладачі): 3-5 жовтня – Модуль А для групи 3; 17-19
жовтня – Модуль А для групи Б.

Впровадження модулів з ОДГ/ОПЛ в освітні програми вищих
навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів
державних службовців за спеціальністю «Публічне управління
та адміністрування», а також
методик розвитку громадянських компетентностей державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування
дозволить запровадити принципів «доброго врядування», клієнт-орієнтованого державного
управління.

Проведення Модулю Б семінарівтренінгів для підготовки 65 майстер-тренерів для представників вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та
адміністрування» (керівники магістратур та викладачі). Моніторинг
впровадження модулів з ОДГ/ОПЛ
у навчальні програми ВУЗів, що
делегували учасників програми.
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2. Розробка посібника для державних службовців та представників місцевого самоврядування щодо розвитку громадянських компетентнотей.

3. Моніторинг та оцінювання
результатів впровадження професійних програм (модулів) та
навчання державних службовців і представників місцевого
самоврядування .

У посібнику будуть наведені
теоретичні засади громадянських компетентностей в сфері
державного управління, наведено кращі практики навчальнометодичного забезпечення формування та розвитку громадянських компетентностей у державних службовців і посадових
осіб місцевого самоврядування
та розкрито основні підходи до
формування та реалізації державної політики України і
Швейцарії в галузі освіти для
демократичного громадянства
та освіти з прав людини.
Проведено моніторинг та оцінювання Впровадження програм (модурезультатів реалізації проекту в 23
лів) з ОДГ/ОПЛ у систему навцентрах підвищення кваліфікації
чання державних службовців і
державних службовців і посадових
посадових осіб місцевого самоврядування сприятиме удоосіб місцевого самоврядування та в
Інституті підвищення кваліфікації
сконаленню процесу співпраці
керівних кадрів Національної акаде- між органами державної влади,
мії. Проект в центрах впроваджують системою освіти та громадсь64 майстер-тренера, підготовлені в
кістю щодо створення демокрамках проекту. Всього було впрова- ратичного середовища у місцевих громадах. Це також дозводжено понад 45 модулів з розвитку
лить посилити місцеве самогромадянських компетентностей, в
рамках яких станом на кінець звітно- врядування за допомогою підтримки демократичних освітго періоду підготовлено більше
19700 державних службовців та
ніх установ, сприятиме реаліпредставників місцевого самовряду- зації принципів «належного
врядування», підвищить обізвання.
наність з питань практичних
аспектів демократії в роботі
державних службовців та

Українськими та швейцарськими
експертами з розвитку громадянських компетентностей розроблено
концепцію та зміст посібника, розділи 1 та 2 та 3.

У 2018 році розробка посібника буде
завершена. Посібник буде видано
накладом у 500 примірників і розповсюджено у вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку
магістрів за спеціальністю «Публічне
управління та адміністрування», центрах підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб
органів місцевого самоврядування,
Національній академії державного
управління при Президентові України (далі - Національна академія) та її
філіалах.
У 2018 році буде проведено піврічний моніторинг якості впроваджених
програм (модулів) та навчання державних службовців і представників
місцевого самоврядування з
ОДГ/ОПЛ.
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представників місцевого самоврядування.
У збірнику презентовано кращі
практики навчально-методичного забезпечення формування та
розвитку громадянських компетентностей у державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та розкрито
основні підходи до формування
та реалізації державної політики
України в галузі освіти для демократичного громадянства та
освіти з прав людини. Матеріали посібника містять методичні
матеріали для підготовки державних службовців і посадових
осіб місцевого самоврядування
з демократичного врядування та
прав людини.

-

4. Підготовка та видання збірника методичних матеріалів
«Громадянські компетентності
у професійній освіті державних
службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування»

Розроблено та видано накладом 500
примірників збірник методичних
матеріалів для системи підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування «Громадянські компетентності у професійній освіті державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування».

5. Проведення панельної дискусії «Розвиток громадянських
компетентностей в Україні» в
рамках ІХ щорічних Рішельєвських академічних читань на
тему «Професійна підготовка та
розвиток державних службовців
і посадових осіб місцевого самоврядування: виклики, завдання, перспективи».
6. Підготовка та видання посібника «Порядок денний директорату міністерства: практичний
посібник»

За результатами заходу, що відбувся
21-22 вересня в м. Одеса було прийнято рекомендації щодо напрямків
подальшого впровадження та розвитку громадських компетентностей
державних службовців та представників органів місцевого самоврядування.

Захід сприяв обміну досвідом з
розвитку громадянських компетентностей між представниками
органів державного управління
та органів місцевого самоврядування та освітянами щодо впровадження ОДГ/ОПЛ в Україні.

-

Розроблено та видано практичний
посібник для системи підготовки
представників директоратів міністерств, утворених в рамках реформи
державної служби і містить розділ

У посібнику висвітлено основні
аспекти діяльності нових директоратів міністерств щодо аналізу та формування політики,
впровадження реформ у відпо-

-
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«Громадянські компетентності державних службовців на захисті публічних інтересів». Посібник підготовлено у співпраці з Національним
агентством України з питань державної служби, Цетром адаптації державної служби до стандартів Європейського союзу.

відних сферах.
Цільова аудиторія видання працівники нових директоратів
міністерств, державні службовців та експерти у сфері державного управління і державної
служби.

Компонент 2 «Керівники шкіл»
7. Впровадження уніфікованих
навчальних програм з
ОДГ/ОПЛ в систему підвищення кваліфікації керівників шкіл
Київської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Полтавської, Луганської, Львівської та
Івано-Франківської областей.

8. Семінари-тренінги для підготовки майстер-тренерів для керівників шкіл з ОДГ/ОПЛ в нових пілотних областях

Впроваджено програми підвищення
кваліфікації керівників шкіл з
ОДГ/ОПЛ на 6, 12, 24 та 72 години;
модулі на 2 та 4 години у 8 партнерських ІППО.
Навчання в рамках професійних програм та модулів за звітний період
пройшли понад 5000 керівників ЗНЗ
Київської, Одеської, Херсонської,
Дніпропетровської, Полтавської,
Луганської, Львівської та ІваноФранківської областей.

Керівники шкіл Київської,
Одеської, Херсонської, Дніпропетровської,
Полтавської,
Луганської, Львівської та Івано-Франківської
областей,
підготовлені в рамках впроваджених професійних програм
та модулів, підвищили обізнаність з питань освіти для демократичного громадянства та
освіти
з
прав
людини
(ОДГ/ОПЛ), законодавства в
цій галузі, отримали пакет
необхідних навчальних та методичних матеріалів, а також
набули необхідних компетентностей для впровадження
демократичного врядування у
школі.
Проведено серію семінарів-тренінгів Впровадження ОДГ/ОПЛ, під(модуль А) з підготовки 84 майстер- готовленими в рамках проекту
майстер-тренерами, через систренерів з ОДГ/ОПЛ для керівників
тему підвищення кваліфікації
шкіл Херсонської, ІваноФранківської, Львівської, Полтавсь- сприятиме впровадженню прокої та Луганської областей. Триденні зорого та демократичного управління школою.
семінари-тренінги відбулись у: м.
Одеса для 24 майстер-тренерів (11-13

Моніторинг впровадження професійних програм та модулів у Херсонській, Івано-Франківській, Львівській,
Дніпропетровській, Полтавській та
Луганській областях.

‐
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9. Семінари-тренінги для підготовки майстер-тренерів для керівників шкіл з ОДГ/ОПЛ в нових пілотних областях

травня 2016 року); м. Львів для 10
майстер-тренерів (6-8 червня 2016
р.); для 10 майстер-тренерів з Луганської області у м. Івано-Франківськ
для 10 майстер-тренерів (16-18 червня 2016 р.); м. Івано-Франківськ для
10 майстер-тренерів (21-23 червня
2016 р.); м. Полтава для 10 майстертренерів (22-23 червня 2016 р.); м.
Херсон для 10 майстер-тренерів (29
червня – 1 липні 2016 р.), м. Дніпро
для 10 майстер-тренерів (29 червня –
1 липні 2016 р.).
Проведено всеукраїнський семінартренінг (модуль Б) для 24 майстертренерів у м. Біла Церква. Проведено
7 триденних регіональних семінарівтренінгів з підготовки майстертренерів для керівників шкіл з
Херсонської,
Івано-Франківської,
Львівської, Полтавської, Луганської
та Дніпропетровської області.
Проведено серію семінарів-тренінгів
(модулі А та Б) з підготовки 78 майстер-тренерів з ОДГ/ОПЛ для керівників шкіл Херсонської, ІваноФранківської, Львівської, Полтавської та Луганської областей. Триденні
семінари-тренінги відбулись у: м.
Дніпро для 10 майстер-тренерів (1416 вересня); м. Біла Церква для 18
майстер-тренерів (03-05 жовтня 2016
року); м. Івано-Франківськ для 10
майстер-тренерів (07-09 листопада
2016 р.); для 10 майстер-тренерів з
Луганської області у м. Львів (22-24

Впровадження ОДГ/ОПЛ, підготовленими в рамках проекту
майстер-тренерами, через систему підвищення кваліфікації
сприятиме формуванню та розвитку громадянських компетентностей учнів в школах Київської області.

-
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листопада 2016 р.); м. Львів для 10
майстер-тренерів (23-25 листопада
2016 р.); м. Полтава для 10 майстертренерів (23-25 листопада 2016 р.); м.
Херсон та м. Скадовськ для 10 майстер-тренерів (30 листопада – 2 грудня
2016 р.), м. Дніпро для 10 майстертренерів (14 – 16 грудня 2016 р.).
10. Семінари-тренінги з
У Київській, Одеській, Херсонській,
Дніпропетровській Полтавській,
ОДГ/ОПЛ для завідуючих
РМК/ММК та завідуючих мето- Луганській, Львівській та Іванодичною службою об'єднаФранківській областях у рамках коних територіальних громад.
роткотермінових тематичних семінарів з ОДГ/ОПЛ навчання пройшли
понад 1485 завідуючих РМК/ММК та
завідуючих методичною службою
територіально об’єднаних громад.
Було розповсюджено підручники з
ОДГ/ОПЛ: том 1, том 2 та том 3, а
також посібники «Демократичне
врядування в школі» та «Освіта для
демократичного громадянства» - по
одному комплекту на кожного учасника.
Компонент 3 «Учителі»
11. Впровадження навчальних
Впроваджено програми підвищення
програм з ОДГ/ОПЛ в систему кваліфікації керівників шкіл з
підвищення кваліфікації учите- ОДГ/ОПЛ на 6, 12, 24 та 72 години;
лів Київської, Одеської, Херсо- модулі на 2 та 4 години у 8 партнернської, Івано-Франківської,
ських ІППО.
Львівської, Дніпропетровської, Навчання в рамках професійних
Полтавської та Луганської обпрограм та модулів за звітний періластей.
од пройшли понад 27066 учителів
Київської, Одеської, Херсонської,
Дніпропетровської, Полтавської,
Луганської, Львівської та Івано-

Завідуючі РМК/ММК та завідуючі методичною службою
об'єднаних територіальних громад Київської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Полтавської, Луганської, Львівської та Івано-Франківської областей області здобудуть знання
та компетентності, опанують
методики ОДГ/ОПЛ, що сприятиме їх подальшому розповсюдженню в ЗНЗ.

У 2018 році заплановане проведення
циклу семінарів-тренінгів та модулів
з
ОДГ/ОПЛ
для
завідуючих
РМК/ММК та завідуючих методичною службою об'єднаних територіальних громад з метою популяризації
методичних рекомендацій з наскрізного викладання ОДГ/ОПЛ у початковій школі та для учнів 5-9 класів.

Учителі Київської та Одеської
областей здобудуть знання та
компетентності з ОДГ/ОПЛ,
що призведе до зміни методів
викладання та навчання, сприятиме формуванню демократичної культури в школахучасницях.

Моніторинг впровадження уніфікованих професійних програм з ОДГ/ОПЛ
на 6, 12, 24 та 72 години у Херсонській, Івано-Франківській, Львівській,
Дніпропетровській, Полтавській та
Луганській областях.
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Франківської областей.
Опановувати ОДГ/ОПЛ в школах
розпочали близько 540 тис. учнів
пілотних областей. Батьки учнів,
місцеві ЗМІ та органи місцевого
самоврядування залучені до створення демократичного середовища в
школах.
12. Включення громадянських
Групою з 45 розробників підготовлекомпетентностей як наскрізного ні 30 методичних рекомендацій з усіх
напряму в рамках оновлених
шкільних предметів з 1 по 11 класи
навчальних програм загальної
середньої школи, а також рекомендасередньої школи та розробка
ції для окремих категорій педагогічметодичних рекомендацій щодо них кадрів.
викладання громадянських
компетентностей через всі предмети середньої школи в рамках впровадження нового державного стандарту загальної
середньої освіти.
13. Семінари-тренінги для під- Проведено серію семінарів-тренінгів
готовки майстер-тренерів для
(модуль А) з підготовки 78 майстеручителів з ОДГ/ОПЛ в нових
тренерів з ОДГ/ОПЛ для учителів
пілотних областях
шкіл Херсонської, ІваноФранківської, Львівської, Полтавської та Луганської областей. Триденні
семінари-тренінги відбулись у: м.
Одеса для 24 майстер-тренерів (11-13
травня 2016 року); м. Львів для 10
майстер-тренерів (6-8 червня 2016
р.); для 10 майстер-тренерів з Луганської області у м. Івано-Франківськ
для 10 майстер-тренерів (16-18 червня 2016 р.); м. Івано-Франківськ для
10 майстер-тренерів (21-23 червня
2016 р.); м. Полтава для 10 майстер-

Впровадження методичних рекомендацій з викладання демократичного громадянства та
прав людини в рамках оновлених навчальних програм загальної середньої школи сприятиме
розвиткові громадянських компетентностей учнів в усіх регіонах України, і в довгостроковій
перспективі вплине на формування громадянського суспільства в цілому.

Видання методичних рекомендацій
щодо викладання громадянських
компетентностей через всі шкільні
предмети у рамках впровадження
нового державного стандарту загальної середньої освіти.

Впровадження ОДГ/ОПЛ, підготовленими в рамках проекту
майстер-тренерами, через систему підвищення кваліфікації
сприятиме формуванню та розвитку громадянських компетентностей учнів в школах Київської області.

Проведення всеукраїнського семінару-тренінгу (модуль Б) для 18 майстер-тренерів у м. Біла Церква та проведення 7 триденних регіональних
семінарів-тренінгів з підготовки майстер-тренерів для керівників шкіл з
Херсонської,
Івано-Франківської,
Львівської, Полтавської, Луганської
та Дніпропетровської області.
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14. Семінари-тренінги для підготовки майстер-тренерів для
учителів з ОДГ/ОПЛ в нових
пілотних областях

тренерів (22-23 червня 2016 р.); м.
Херсон для 10 майстер-тренерів (29
червня – 1 липні 2016 р.), м. Дніпро
для 10 майстер-тренерів (29 червня –
1 липні 2016 р.).
Проведено серію семінарів-тренінгів
(модулі А та Б) з підготовки 78 майстер-тренерів з ОДГ/ОПЛ для учителів
шкіл Херсонської, ІваноФранківської, Львівської, Полтавської та Луганської областей. Триденні
семінари-тренінги відбулись у: м.
Дніпро для 10 майстер-тренерів (1416 вересня); м. Біла Церква для 18
майстер-тренерів (03-05 жовтня 2016
року); м. Івано-Франківськ для 10
майстер-тренерів (07-09 листопада
2016 р.); для 10 майстер-тренерів з
Луганської області у м. Львів (22-24
листопада 2016 р.); м. Львів для 10
майстер-тренерів (23-25 листопада
2016 р.); м. Полтава для 10 майстертренерів (23-25 листопада 2016 р.); м.
Херсон та м. Скадовськ для 10 майстер-тренерів (30 листопада – 2 грудня
2016 р.), м. Дніпро для 10 майстертренерів (14 – 16 грудня 2016 р.).

Впровадження ОДГ/ОПЛ, підготовленими в рамках проекту
майстер-тренерами, через систему підвищення кваліфікації
сприятиме формуванню та розвитку громадянських компетентностей учнів в школах Київської області.

-

Платформа проекту сприятиме
розповсюдженню знань з
ОДГ/ОПЛ в Україні серед державних службовців і посадових
осіб органів місцевого самоврядування, керівників шкіл, учителів, учнів ЗНЗ та їхніх батьків,

Заплановане подальше наповнення
платформи та сайту проекту навчальними та інформаційними матеріалами
з ОДГ/ОПЛ.

Наскрізний компонент – платформа SharePoint з ОДГ/ОПЛ
15. Розробка сайту проекту та
проектної платформи для дистанційного навчання.

Сайт проекту та електронна платформа були наповнені навчальними та
інформаційними матеріалами з
ОДГ/ОПЛ та інформацією щодо діяльності проекту. У звітному періоді
сайт та платформу відвідали більше 5
тисяч унікальних користувачів, було
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здійснено понад 32000 завантажень представників громадськості та
навчальних та інформаційних матері- ЗМІ.
алів з ОДГ/ОПЛ.
16. Розробка та запуск україномовної версії міжнародного
освітнього сайту www.livingdemocracy.com.ua

Розроблена та наповнена україномовна версія міжнародного освітнього
сайту www.living-democracy.com.ua
спрощує роботу освітян з матеріалами з ОДГ/ОПЛ та дозволяє оперативно знаходити і завантажувати матеріали з ОДГ/ОПЛ за темами та напрямами.

Використання освітянами укра- Презентація та запуск україномовної
їномовної версії міжнародного версії міжнародного освітнього сайту
освітнього сайту www.livingwww.living-democracy.com.ua.
democracy.com.ua сприятиме
підвищенню ефективності роботи з матеріалами з ОДГ/ОПЛ для
викладачів системи підвищення
кваліфікації, керівників шкіл та
учителів.

Комунікативні заходи та інформаційна кампанія
17. Проведення комунікативних
заходів для ознайомлення громадськості з результатами проекту.

У звітний період проведено:
а) 23 листопада 2016 р. відбувся
круглий стіл «Формування громадянських компетентностей в процесі
викладання навчальних дисциплін»
за участі 56 експертів, майстертренерів та тренерів проекту з Луганського та Львівського обласних
інститутів післядипломної педагогічної освіти.
б) круглий стіл на тему: «Співпраця
влади, громади та освітян з питань
розвитку громадянського суспільства: досвід Дніпропетровщини». Захід
пройшов у м. Дніпро 30 травня 2017
року за участі понад 90 представників влади, учителів, керівників шкіл
та викладачів Дніпропетровської
області, а також експертів в галузі
освіти зі Швейцарії.
в) Регіональний форум за міжнарод-

Комунікативні заходи сприяли
розповсюдженню інформації
щодо результатів впровадження
ОДГ/ОПЛ в Україні, а також
започаткували широку дискусію
щодо ролі ОДГ/ОПЛ у розвитку
громадянського суспільства в
Україні.

Проведення комунікативних заходів
для освітян і представників сфери
державного управління з ОДГ/ОПЛ з
Херсонської, Львівської, Полтавської,
Луганської областей.

10

18. Переклад, адаптація змісту,
та видання посібників Ради Європи та інформаційних матеріалів проекту.

ною участю “Розвиток громадянських компетентностей: досвід Київської області». Захід відбувся 27
вересня у м. Біла Церква за участі
100 представників влади, учителів,
керівників шкіл та викладачів Київської області, а також експертів в
галузі освіти зі Швейцарії.
г) (не)Конференція «Освіта для демократичного громадянства: школа
- влада – громада» відбулась у м.
Одеса 22 листопада 2017р. У заході
взяло участь 100 осіб: міжнародні та
провідні українські експерти з питань розвитку громадянських комптентностей, учителі, керівники шкіл,
учні; майстер-тренери та тренери з
ОДГ/ОПЛ; представники влади та
громади, ЗМІ
Понад 2000 шкіл Київської, Одеської, Херсонської, ІваноФранківської, Львівської, Дніпропетровської, Полтавської та Луганської
областей отримали по комплекту
посібників з серії «Живемо в демократії»: том І, том ІІ, том ІІІ, «Демократичне врядування в школах», брошуру «Хартія Ради Європи з
ОДГ/ОПЛ».

Посібники та інформаційні
матеріали викладачам та фахівцям-практикам з питань
ОДГ/ОПЛ. Їх впровадження в
системі підвищення кваліфікації сприятиме формуванню
демократичних компетентностей всіх цільових груп проекту.

Видання та розповсюдження серії з 7
посібників Ради Європи серії «Живемо в демократії» загальним накладом
35000 примірників для розповсюдження в школах Херсонської, ІваноФранківської, Львівської, Полтавської, Луганської та Дніпропетровської
областей.
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19. Переклад та адаптація змісту, видання посібників Ради
Європи та інформаційних матеріалів проекту

20. Моніторинг та дослідження
результатів впровадження проекту.

Посібники та інформаційні
матеріали викладачам та фахівцям-практикам з питань
ОДГ/ОПЛ. Їх впровадження в
системі підвищення кваліфікації сприятиме формуванню
демократичних компетентностей всіх цільових груп проекту.
Швейцарськими та українськими
Дослідження результатів впливу
експертами завершено перший етап проекту сприяє удосконаленню
дослідження результатів впливу про- програм, навчальних матеріалів
екту в Київській та Одеській облас- та стратегії подальшого впроватях. Дослідження проведено на осно- дження ОДГ/ОПЛ в Україні.
ві анонімного анкетування трьох
цільових груп учасників, інтерв’ювання та аналізу матеріалів.
Видано та розповсюджено 9800 посібників Ради Європи з серії «Живемо в демократії»: том І, том ІІ, том
ІІІ, «Демократичне врядування в
школах», брошуру «Хартія Ради Європи з ОДГ/ОПЛ».

Голова ГО «Розвиток громадянських
компетентностей в Україні»

Видання серії з 7 посібників Ради
Європи серії «Живемо в демократії»
для розповсюдження в усіх школах
Херсонської,
Івано-Франківської,
Львівської, Полтавської, Луганської
та Дніпропетровської областей.

Буде проведено моніторинг результатів дослідження результатів впливу
проекту в Херсонській, ІваноФранківській, Львівській, Дніпропетровській, Полтавській та Луганській
областях.

Н.Г. Протасова
(ініціали та прізвище)
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