
Програмна мета. 

Проект: Школа – для лідерства. 

Територія впровадження: Може бути впроваджений як на території окремої 

громади так і на території всієї України. 

Головна мета: Виявлення лідерських якостей у дітей шкільного віку; створити 

освітнє середовище для навчання та виховання суспільно-активних громадян, яке 

допомагає учням гармонійно розвиватися, втілювати в життя свої мрії, 

встановлювати позитивні стосунки з оточуючими, почуватися щасливими, а також 

гуртує всіх учасників навчально-виховного процесу у єдиний колектив.    

Опис проекту: Проблема лідерства гостро стоїть у нашому суспільстві. Ми маємо 

безліч керівників, ще більше політиків, але зовсім мало лідерів здатних вести за 

собою, брати на себе відповідальність, гідно протистояти викликам та робити світ 

кращим, а його мешканців щасливішими. Лідери здатні впливати на людей, щоб 

спонукати їх працювати для досягнення цілей.  

  Ефективних лідерів потрібно навчати. Але не можна примусити особистість, яка 

проявляє лідерські якості стати лідером – потрібно створити умови, що стануть 

потужним мотивом для таких людей.  Приємно бачити, що значна кількість 

приватних навчальних закладів приділяють неабияку увагу проблемі лідерства, на 

відміну від державних шкіл, де лідерство - суто формально створене шкільне 

самоврядування. Здебільшого учнівських лідерів контролюють педагогічні 

працівники, які певною мірою обмежують їх у прийнятті значущих рішень, що 

відбиває бажання у дітей бути лідерами та привчає їх сподіватися на когось хто 

вирішить усі проблеми відповідно до свого бачення.  

  Не достатньо посадити дітей за парти і почати вчити їх ораторському мистецтву, 

таймменеджменту  та іншим примудростям, що теж безумовно важливо. Наші діти 

мають бачити лідерів навколо себе, бачити втілені, завдяки активній життєвій 

позиції не байдужих людей, проекти. Діти мають брати активну участь у 

суспільних справах поруч і на рівні з дорослими.  

Структура: Програма складається з двох частин, які взаємодоповнюють одна 

одну: 

- Матеріальне забезпечення та внутрішнє наповнення інноваційного 

освітнього середовища для забезпечення повноцінного виконання освітніх 

програм шляхом залучення державних та спонсорських коштів. 

- Розроблення навчальної програми для старшокласників «Лідери серед нас». 

Наслідки: Свідоме, відповідальне суспільство здатне мислити незалежно та 

приймати активну участь у суспільних та державотворчих процесах. 

  

 


