
ЧЕХІЯ

ОСВІТНІ ПРОЄКТИ 
В УКРАЇНІ

AMO
Мета проекту полягає у формуванні потужностей 
Державної служби якості освіти України, обміні 
позитивним досвідом та ноу-хау Чеської шкільної 
інспекції. У 2019 — 2021 рр. проект зосередить-
ся на розвиток системи якості освіти у регіонах 
України та підтримку діяльності щодо внутріш-
ньої евалюації шкіл як партнерів процесу оціню-
вання якості освіти.

www.csicr.cz/en

Асоціація з міжнародних питань здійснює 
проєкт, партнерами якого є Чеська 
шкільна інспекція та Державна служба 
якості освіти України.

РОЗВИТОК ОЦІНЮВАННЯ 
ЯКОСТІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Association for International Affairs — AMO

Žitná 27/608, 110 00 Praha 1, Czech Republic
Тел.: +420 224 813 460
info@amo.cz

www.amo.cz

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



У 2014 — 2021 роках відбулися десятки семінарів 
у всіх областях України для вчителів та майбут-
ніх педагогів, студенів історичних та педагогіч-
них ЗВО. 

Наша мета — підвищити інтерес учнів та вчителів 
до новітньої історії, яка часто недооцінена під час 
навчання, і за допомогою «learning by doing» (нав-
чання в процесі роботи) підвести їх до роздумів 
про різну інтерпретацію історії та пролинання 
малої та великої історії.

www.ustnayaistoriya.info
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ЖИВА  
ІСТОРІЯ

МЕТОД УСНОЇ ІСТОРІЇ В ШКОЛІ 

Сайт www.usnaistoriya.info та семінари 
на тему усної історії передбачені для 
вчителів, які хочуть використовувати 
метод усної історії під час вивчення 
новітньої історії у школі.

УСНА ІСТОРІЯ

Директор 
школи 

нові виклики  
та можливості

Їржі трунДа, вацлав троян, каміл Бржіза,  
Євгенія Бачинська, віктор громовий,  

олексанДр ковтун, віра рогова, галина усатенко

книга вийшла 
завдяки 
підтримці:

http://bit.ly/2tCg5Ek

http://bit.ly/2GntF0W

https://bit.ly/3j81wk1

http://bit.ly/2qDsELA

Під час реалізації проектів АМО виникла 
низка публікацій, які є у відкритому 
доступі та які можна завантажити.

ПУБЛІКАЦІЇ 
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ДРАМАТИЧНЕ
ВИХОВАННЯ

ТЕОРІЯ  
І ПРАКТИКА

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

АМО у співправці з українськими партнерами від 
2015 року реалізує проєкти спрямовані на інклю-
зію, у яких відбуваються семінари, навчальні кур-
си, конференції, та публікація ньюслетера з остан-
німи новинами. 

З 2021 підтримуємо вибрані види діяльності гро-
мадського сектору у сфері інклюзії.

http://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.

ПОСИЛЕННЯ ІНКЛЮЗІЇ 
В УКРАЇНІ

ІНКЛЮЗІЯ — 
ВИКЛИКИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ
НАТХНЕННЯ З ЧЕХІЇ

ЛЕНКА ҐУЛОВА ТА КОЛЕКТИВ


