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Під час реалізації проектів АМО виникла 
низка публікацій, які є у відкритому 
доступі та які можна завантажити.
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Після низки семінарів із чеськими лекторами на 
тему усної історії, АМО вже третій рік тісно спів
працює із Юрієм Волошином, професором Пол
тавського національного педагогічного універси
тету ім. В. Г. Короленка. У рамках спів праці було 
реалізовано 60 семінарів для студентів та вчите
лів у різних областях України. Більше про проект 
на www.ustnayaistoriya.info, де ви знайдете готові 
методики і можете долучитися до конкурсу усно
історичних проектів.

www.ustnayaistoriya.info

W W W . U S T N AYA I S T O R I YA . I N F O

Чеські вчителі історії вважають дуже 
корисним використання методу усної 
історії, який дозволяє учням краще 
розуміти історію у співвідношеннях та 
мультиперспективності. 

УСНА ІСТОРІЯ



У 2019 році AMO розпочала дворічний проект 
«На шляху до інклюзії», який буде здійснюватися 
в Одеській, Миколаївській та Херсонській облас
тях. Партнерами проекту є Університет Томаша 
Ґарика Масарика та Одеська академія неперервної 
освіти, Миколаївський обласний інститут після
дипломної педагогічної освіти, Херсонська акаде
мія неперервної освіти.

Мета проекту полягає у формуванні потужностей 
Державної служби якості освіти України, обміні 
позитивним досвідом та ноухау Чеської шкільної 
інспекції. У 20192021 рр. проект зосередиться на 
розвиток системи якості освіти у регіонах Укра
їни та підтримку діяльності щодо внутрішньої 
евалюації шкіл як партнерів процесу оцінювання 
якості освіти.

www.csicr.cz/enhttp://bit.ly/inkl_2018

Діяльність Асоціації з міжнародних 
питань (AMO) спрямована на розвиток 
толерантності, поваги до інших та 
критичного мислення учителів, майбутніх 
педагогів та учнів.

Від 2017 року Асоціація з міжнародних 
питань здійснює проект, партнерами 
якого є Чеська шкільна інспекція та 
Державна служба якості освіти України.
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Асоціація з  міжнародних питань, AMO, чесь
ка громадська організація, яка була заснована 
у 1997 році з метою досліджень та освіти у сфері 
міжнародних відносин. АМО задіяно у проектах, 
які спрямовані на підтримку вищої освіти в Укра
їні. Освітні проекти в  Україні були підтримані 
програмою TRANS Міністерства закордонних 
справ ЧР та Чеською агенцією розвитку.

AMO реалізує в Україні проекти 
в області освіти спільно з українськими 
партнерами від 2006 року. 

ПРО АМО


