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Резолюція Відкритого освітнього форуму  

«Сучасна одеська школа. Партнерство заради майбутнього».  

Приморський район 

 

 

 

1. Організація освітнього процесу в умовах карантину. 

 

 

- Створити єдину освітню платформу для проведення уроків під час 

дистанційного навчання. 

- Започаткувати самоосвітній проєкт для батьків щодо набуття ними 

навичок організації дистанційного навчання з боку сім’ї та контролю 

за освітньою діяльністю дитини вдома. 

- Дорівняти педагогічних працівників до медичних працівників щодо 

першочерговості проїзду у міському громадському транспорті 

(особливо вранці). 

- Забезпечити соціальне страхування працівників освіти, які захворіли 

на COVID-19, виконуючи професійні обов’язки. 

- Звернутися до компаній-провайдерів, які надають послуги інтернет-

зв’язку, для запровадження пільгових тарифів для освітян щодо 

оплати користування інтернетом. 

- Запропонувати систему пільгового кредитування сімей окремих 

категорій одеситів щодо придбання необхідного для проведення 

дистанційного навчання обладнання. 

 

 

 

2. Інклюзія в освіті. 

 

 

Забезпечити: 

- безбар’єрний простір та створення умов для інклюзивного навчання; 

- підготовку персоналу для роботи в інклюзивному освітньому 

просторі; 

- широке інформування та розповсюдження інформації про позитивні 

наслідки впровадження інклюзії в суспільство; 

- врегулювати питання щодо супроводжуючої особи - асистента 

дитини.  
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3. Якість освіти, кількісні та якісні показники освітньої діяльності, 

виклики та перспективи одеської освіти: 

- Забезпечити розвиток системи профільного навчання шляхом 

впровадження різних форм та методів організації освітнього процесу 

та якісної допрофільної підготовки. 

- Забезпечити орієнтир учнів на ініціативний пошук індивідуальних та 

колективних форм участі в пізнавальній та загально-розвиваючій 

діяльності, а педагогічних працівників – на особисті досягнення учнів 

в освітній взаємодії.  

- Сприяти підвищення ефективності уроку як основної можливості 

діалогу учня та вчителя. 

- Здійснювати комплексний супровід педагогами, психологами та 

іншими спеціалістами освітнього та професійного вибору школярів. 

- Порушити клопотання перед Міністерством освіти і науки щодо 

запровадження обов’язкового відпрацювання випускниками 

педагогічних вузів у закладах загальної середньої освіти. 

 

 

 

4. Сучасний освітній простір. 

 

 

1. Продовжити облаштування безпечного та комфортного освітнього 

простору, а саме: 

 

- встановлення систем протипожежної безпеки; 

- ремонт фасадів та покрівлі; 

- модернізація систем тепло- та водопостачання; 

- оновлення харчоблоків та приміщень їдалень; 

- облаштування стадіонів та прилеглої території; 

- створення «мобільних» класів. 

 

 

2. Налагодження системи комунікації між усіма учасниками освітнього 

процесу. 

 

 

 

 

 

 



3 
 

5. Основні проблеми конфліктів та шляхи їх вирішення. Шкільна 

медіація та конфліктологія. 

- Продовжити роботу з громадськими організаціями міста. 

- Продовжити подальший розвиток діяльності органів учнівського 

самоврядування. 

- Забезпечити підвищення правової обізнаності учасників освітнього 

процесу з питань протидії булінгу. 

- Запровадити проведення тренінгів з питань віртуального світу, який 

несе низку ризиків для дітей (кібербулінг). 

- Розглянути питання щодо впровадження шкільної медіації як крок до 

примирення в закладах загальної середньої освіти та психологічної 

підтримки. 

- Залучати батьків або законних представників малолітніх чи 

неповнолітніх дітей до визначення заходів виховного впливу щодо 

булінгу.  

 

 

 

 

 

 


