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Інститут інформаційних технологій
і засобів навчання

НАПН України
Відділ компаративістики

інформаційно-освітніх інновацій

ІК-КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛІВ В СИСТЕМІ ОСВІТИ:
ДОСВІД ЧЕХІЇ ТА НІДЕРЛАНДІВ

ДОСВІД ЧЕХІЇ
Впровадження інформаційних технологій в професійну діяльність вчителя є

незаперечним фактом сьогодення, оскільки ключовим фактором структурних змін у

суспільстві є інформатизація - процес проникнення ІКТ, комп'ютерної техніки та

телекомунікацій в усі сфери людської діяльності. Нові економічні та соціальні

особливості глобального суспільства знань диктують необхідність формування

нових ключових компетентностей суспільства знань - професійних, соціальних та

інформаційних, серед яких саме ІК компетентність дозволяє ефективно формувати і

розвивати професійну та соціальну компетентність.

Інформаційне освітнє середовище школи на сьогодні включає в себе електронні

освітні матеріали, електронні бібліотеки, цифрові лабораторії, «електронні»

щоденники і журнали, кожна школа  обов'язково має особистий шкільний сайт,

середовище для електронного навчання та портфоліо учнів та вчителів та ін. Друга

важлива тенденція розвитку шкільної освіти це поширення «хмарних технологій» та

глобальних навчальних платформ. Всі ці фактори враховуються при створенні

програм навчання та підвищення кваліфікації вчителів в Чехії. Розглянемо їх

детальніше.
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Безпосередньо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у

навчально-виховний процес є важливим напрямом модернізації шкільної освіти

Чехії. Про це свідчить ряд документів, прийнятих Чеським урядом.

Початок нової реформи педагогічної освіти у Чеській

Республіці розпочався з  прийняття Національної програми

розвитку освіти.

В даному документі основними положеннями стала розробка й

прийняття професійних стандартів для всіх категорій вчителів,

що стало основою для розробки програм їхньої підготовки. З

цього часу професійний стандарт діяльності вчителя став

уніфікованою основою для вироблення освітніх програм підготовки вчителів у

Чеській Республіці.

Перша довгостроковою

державною концепцією розвитку

ІКТ у сфері освіти в Чехії стала

«Державна інформаційна

політика в галузі освіти» (SIPVZ),

резолюція по даній програмі була

прийнята  10 квітня 2000 року. В
даній Концепції були

сформульовані цілі для інформаційної грамотності вчителів, студентів, громадян,

співробітників, громадськості та державних. медичних працівників і спеціалістів

бібліотечної справи, програма була реалізована в 2001-2005 роках, а потім

продовжено до 2010 року, фінансувалася з державного бюджету країни, а реалізацію

було покладено на Міністерство освіти, молоді та спорту Чеської Республіки [2]. На

першому етапі було впроваджено три програми підтримки школи, а саме:

інформаційна грамотність, освітні програми та інформаційні ресурси,
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інфраструктура. На другому етапі були створені умови для підвищення рівня

інформаційної грамотності громадян, для підвищення інформаційної грамотності

працівників у сфері державного управління, державної служби та бібліотечної

справи; координація діяльності різних міністерств і співпраці за проектами для

підвищення інформаційної грамотності громадян та інших співробітників;

забезпечення інформаційної інфраструктури протягом усього життя, доступ до

інформації та комунікаційних технологій для всіх тих, хто збирається підвищувати

свій фаховий рівень через систему безперервного навчання;забезпечення основи для

інтеграції ІКТ в системі навчання протягом усього життя.

У 2012 році чеськими дослідниками складені «Рамки

професійних якостей учителів. Лист оцінки та самооцінки» [3],

метою створення даного документа була підтримка

професіоналізації педагогічної професії та підтримка

професійного розвитку вчителів. Створений інструмент оцінки та

самооцінки в першу чергу був призначений для шкільних

вчителів та наставників, а також для старших менеджерів, які

відповідають та контролюють якість роботи вчителя. Дослідниками були створені

рамки професійних якостей вчителів, які виражалися у вигляді критеріїв якості в

наступних восьми областях:

1. Планування навчання

2. Середовище для навчання

3. Процеси навчання

4. Оцінка роботи учнів

5. Відображення навчання

6. Школа розвитку та співробітництва з колегами

7. Співпраця з батьками та широкою громадськістю

8. Професійний розвиток вчителів
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Дані критерії якості розроблені з прикладами показників (індикаторів) якості,

що дозволило підтвердити та оцінити роботу вчителя.

Наступним важливим кроком став проект Міністерством освіти, молоді та

спорту Чеської Республіки у співпраці з Національним інститутом післядипломної

освіти (NIDV) Національної системи «Кар’єра», впровадження якої дозволить

вчителям і директорам шкіл безперервно поліпшувати якість своєї роботи, створити

удосконалену систему оплати праці відповідно з прозорими правилами. Однією з

цілей даного проекту було створення багаторівневих стандартів для вчителів та

директорів шкіл та опис умов та перспектив працевлаштування, підготовка процесів

оцінки та пропозиції щодо інституційної і фінансової безпеки системи. Даний

проект проводився протягом 2012-2015  рр. Система кар'єра буде працювати в

повному обсязі з 1 липня 2018, а до цієї дати працюватиме в режимі потоку

відповідно до перехідних положень.[4]

В результаті проекту було видано низку публікацій, серед яких:

«Оцінка якості подальшої освіти вчителів у системі кар'єра» У

цьому матеріалі викладено вимоги до акредитації навчального

закладу, програми навчання та викладачів у системі «кар'єра».

Обов’язкові вимоги визначаються у вигляді критеріїв і

показників. Матеріал також містить опис інструменту оцінки,

який можна використовувати при зовнішньому та внутрішньому

оцінюванні якості освіти.  В додатках розглядається реалізація

ефективних заходів по самооцінці освітніх установ та критерії

такого оцінювання.

«Методика з підготовки та ведення портфоліо в системі кар’єра

для вчителів» - це методичний посібник призначений в першу

чергу для тих вчителів, які зацікавлені в  кар'єрному зростанні та

в розвитку професійних компетенцій, та які готуються до
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процедури атестації. Із посібника можна більше дізнатися про можливі шляхи

роботи з портфоліо.

«Методика з планування та оцінки професійного розвитку

вчителя для директора» - це методичний посібник призначений

для директорів шкіл та інших менеджерів освіти в якості

керівництва з виконання важливого завдання щодо розвитку

шкільної освіти та професійного розвитку вчителів. В посібнику

акцентується увага на ролі та обов'язках шкільного керівництва

щодо поліпшення якості освіти, виховної роботи та

професійного розвитку вчителів, а також приділяється велика увага плануванню

роботи та веденню необхідної документації з професійного розвитку вчителів.

«Розвиток професійних компетенцій вчителя в системі кар'єра» -

довідковий посібник для вчителів, які бажають отримати

додаткову інформацію про систему кар'єра. В посібнику

розглядаються такі питання як: стандарт вчителя в період

адаптації, сертифікація, створення та ведення ваучер портфеля

вчителя, планування професійного розвитку та забезпечення

основною інформацією про систему підтримки для вчителів, які

планують подальший розвиток своєї кар’єри. У посібнику також наведено відповіді

на основні питання, які виникають у вчителів щодо системи кар'єра.

«Система кар’єра» - методичний посібник, який орієнтований в

першу чергу на тих вчителів, які вирішили зайнятися особистою

кар’єрою та готуються до процедури атестації. В даному

посібнику зазначено, що кар'єра вчителя найбільше залежить від

успішного завершення процедури атестації, заснованої на

вивченні та захисті конкретної роботи вчителя, яка відображена в

його портфоліо. Розглядається чотири рівні кар’єри вчителя:
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− KS1–початковий рівень на якому вчитель тільки розпочинає працювати,

вчитель (не може виконувати будь-яку спеціалізовану діяльність).

− KS2 освічені вчителі, які  в практичній діяльності відповідають вимогам

професії вчителя. робота орієнтована в першу чергу на роботу з учнями

відповідно до встановленого графіка(може виконувати спеціалізовану

діяльність в області: шкільна логопедія, екологічна освіта, профілактика

соціально-патологічним явищам, інформаційні та комунікаційні технології).

Також вчитель має володіти навичками роботи з цифровими технологіями, які

доступні в школі. Виконувати на рівні, необхідному для офісу, роботу з

навчальними матеріалами. Використовує цифрові технології у всіх сферах

своєї діяльності, у тому числі при спілкуванні з батьками та постійно працює з

метою сталого розвитку в цій галузі.

− KS3описує стандарт для рівня видатних вчителів з відмінними результатами в

довгостроковій перспективі, який відповідає всім вимогам KS2  і є лідером у

школі, має підтримку своїх колег(може здійснювати всі спеціалізовані заходи

рівня KS2 + консультант з питань освіти, наставник).

− KS4 описує стандарт для рівня видатних педагогів з відмінними

довгостроковими освітніми результатами, вчителів, які беруть активну участь

у розвитку освіти в країні (може здійснювати всю спеціалізовану діяльність

без обмежень).

ДОСВІД НІДЕРЛАНДІВ
Міністерство освіти Нідерландів останнім часом не виділяє впровадження

ІКТ в освіту як окремий напрям освітньої політики. Разом з цим, уряд підтримує

проведення багаторічних національних програм, що сприяє впровадженню ІКТ в

освітній процес, багато з яких створені для вчителів, викладачів, директорів шкіл,

адміністраторів, студентів педагогічних навчальних закладів. Ці програми

спрямовані на надання підтримки щодо конкретних питань у сфері ІКТ для
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освіти та розвитку ІК-компетентності освітян. Нижче наведено приклади деяких з

них:

• Медіаграмотність. У 2007 році Міністерство освіти Нідерландів заснувало

центр експертизи, напрямом діяльності якого було визначено медіа

грамотність. Організація працює разом з більше ніж 140 установами, до яких,

зокрема,  входять  видавництва, бібліотеки,  установи теле і радіо мовлення,

інформаційні інтернет видання, сайти тощо. Мета цієї програми полягає в

розробці поглиблення знань і необхідних компетенцій, що стосуються

безпечного використання нових засобів масової інформації.

• Цифрові навчальні матеріали. Програма була розпочата в 2008 році, щоб

стимулювати та мотивувати вчителів до більш широкого використання

цифрових навчальних матеріалів у системі початкової, середньої та

професійної освіти. Важливою частиною програми є заходи щодо створення

ринку цифрових навчальних матеріалів. Для цього, наявні цифрові навчальні

матеріали зібрані і підключені до порталів і платформ, які легко доступні для

вчителів. Програма також передбачає дослідження якості цифрових

навчальних матеріалів, збирання інформації про їх популярність, зручність і

корисність.

• Навчальні платформи для вчителів. З метою підтримки вчителів у їх

професійному розвитку в галузі

використання ІКТ на початку 2009 року

була створена онлайн платформа

(www.leraar24.nl). Ця платформа

включає в себе файли та відео з різних

навчальних предметів, що створюються

самими вчителями. На цій платформі вчителі можуть ділитися власним

досвідом  один з одним, пропонувати власні методики і обговорити ключові

питання та ін.
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• Цифрові навчанльні середовища. Останнім часом голландські школи все

активніше використовують цифрові навчальні середовища. Зокрема,

Міністерство освіти Нідерландів ініціює створення та підтримує розвиток

спеціальних навчальних цифрових середовищ. Наприклад у 2009 році було

розроблено навчальне цифрове середовище для талановитих учнів у системі

початкової освіти, у якому учні та вчителі мають можливість навчатися та

навчати (www.acadin.nl). Також це навчальне цифрове середовище надає

інформацію про талановитих дітей для батьків, учнів та вчителів.

• Інноваційні програми. SURF фонд та фонд Kennisnet співпрацюють над

спільною інноваційною програмою. Проект, що був розпочатий у 2004 році,

спрямований на збагачення освіти через інновації та практичне застосування

ІКТ, що охоплює весь освітній процес. В рамках проекту були розроблені різні

навчальні продукти та послуги, наприклад «Створи-гру», «Дистанційний

експерт», «Відеопортал», «Розкрий свій талант» тощо.

Крім роботи щодо впровадження ІКТ в освіту на національному рівні,

Нідерланди активно співпрацюють з міжнародними організаціями. В рамках

проекту ОЕСР (Організації з економічного спiвробiтництва та розвитку – ОЕСР)

«Ті, що навчаються у Новому тисячолітті» (NML - New Millennium Learners), CERI -

Centre for Educational Research and Innovation (Центр досліджень в галузі освіти та

інновацій) ініціював дослідження «ІКТ у підготовці вчителів».

Цілі дослідження були визначені наступним чином:

• забезпечення бачення детальної картини використання технологій у

підготовці вчителів з метою здійснення подальших порівняльних досліджень;

• аналіз думок зацікавлених сторін щодо сьогодення і майбутнього у

використання технології в підготовці вчителів;

• надання рекомендацій щодо освітньої політики для педагогічних інститутів

та уряду.
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Поява цифрових аборигенів несе серйозні потенційні наслідки для освіти.

Метою проекту є аналіз нового покоління ти хто навчається і розуміння їх очікувань

і особистих ставлень. Вплив цифрових технологій на когнітивні навички і навчальні

результати, еволюція соціальних цінностей і способу життя є важливими

питаннями, що розробляються учасниками проекту, значна частина якого включає в

себе діяльність у сфері ІКТ для підготовки майбутніх вчителів.

На початку 2000 років Міністерство освіти Нідерландів ініціювало заснування

фонду Kennisnet (www.kennisnet.nl) та підтримало створення голландської

SchoolNet, громадських організацій, що опікуються

проблемами інтеграції ІКТ у освіту, є частиною

системи освіти і працюють на її потреби,

забезпечуючи розвиток національної

інфраструктури ІКТ шляхом розробки і надання

рекомендацій освітнім установам, консультування

щодо питань ефективного і раціонального

впровадження ІКТ у освітній процес, розповсюдження теоретичних і практичних

напрацювань, співпрацюючи з освітніми закладами початкової, середньої та

професійно-технічної освіти, закладами підготовки та післядипломної педагогічної

освіти. Діяльність фонду спрямована на учителів, викладачів, адміністраторів,

керівників загально середньої та професійної освіти, шкільні ради. У вищій

педагогічній освіті існує очевидна потреба в знаннях та досвіді роботи з ІКТ

(особливо щодо проектування та розробки

електронних навчальних середовищ). INHOLLAND

Centre (http://www.inholland.nl/) дослідний підрозділ

Університету прикладних наук, що опікується цими

проблемами.

Kennisnet у тісній співпраці з INHOLLAND

Centre провели дослідження щодо використання засобів ІКТ в вищих навчальних
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закладах Нідерландів з метою надання рекомендацій для довузівської підготовки

майбутніх вчителів. В процесі дослідження брали участь чотири фокус групи за

допомогою анкетування, а саме: управлінці, вчителів, викладачів та наставники

студентів.

По завершенню проекту було зроблено висновки  і рекомендаціями,  серед

яких:

• Існує широко поширене позитивне ставлення до використання ІКТ в освітніх

і адміністративних цілях.

• Методисти та викладачі вважають, що ІКТ є важливим інструментом як для

педагогічних цілей і так і адміністративних. Викладачі та студенти вважають себе

ІК-компетентними, але відчувають невпевненість при використання ІКТ з метою

навчання.

• Використання ІКТ сприяє навчанню. Фактичне використання ІКТ не є

обов'язковим для більшості викладачів. Є необхідність у обов'язкових стандартах,

які гарантують певний рівень у підготовці вчителів з ІКТ.

• До використання ІКТ слід заохочувати більш активно на зустрічах, під час

стажування у школах і навчальних закладах.

Останні десять років відзначилися успішною реалізацією низки інноваційних

ініціатив і проектів у Педагогічному інституті (Ichthus Hogeschool) Роттердаму при

університеті INHolland. Найуспішніші з них, що спрямовані на застосування ІКТ в

педагогічній освіті, такі, що розвивають ІК-компетентність майбутнього вчителя,

отримали назву «Корона освітніх коштовностей».

У процесі підготовки вчителів використовуються цифрові навчальні

середовища, що були у розроблені університетом в якості засобів підтримки

навчальної програми. В цифровому навчальному середовищі Educational Plaza всі

навчальні інструменти керовані, що забезпечує постійний контроль якості навчання,

що також дозволяє студентам виконувати пошук і фільтрацію на основі їх особистих

налаштувань - повний день, неповний день або дистанційно. Educational Plaza
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використовується всіма студентами і викладачами і має близько 1500 відвідувачів у

день, формує "відкриту та прозору" спільноту, що навчається.

Освітня мережа для навчання (LNE - Learning Network Education )

(http://www.leernetwerkeducatie.nl) підтримує практичне навчання і працює як

комунікаційна платформа між вузом і практичними навчальними центрами,

засобами якої забезпечується підвищення якості практичного навчання. Кожен

студент має можливість створювати і розробляти власний профіль у навчальному

середовищі. Крім того, це дозволяє підвищити контроль якості практичного

навчання. Потенціал цільової групи – 15000 користувачів.

Люди як архітектори освіти (People as Educational Architects)

Симулятивна навчальна середа Mensen Maken Scholen (Люди як архітектори освіти)

http://www.pabo-inholland.nl/ пропонує

студентам останнього курсу педагогічного

навчального закладу можливість створити

віртуальну початкову школу і уявити себе в

якості члена команди цієї школи. Ця віртуальна

середа також дозволяє викладачам

«втручатися» в процес у різних ролях, і «перешкоджати» студентам, створюючи

проблемні ситуації, та допомагати у розв’язанні проблемних питань для подальшої

підготовки до професійних реалій.

Digipabo

Проект Digipabo розпочався як експеримент в 1998 році. Студентам педагогічних

вузів було запропоновано дистанційний курс

навчання за програмою початкової підготовки

майбутніх вчителів, в якому все навчання

базується включено на практичній основі.

Сьогодні цей експеримент є повноправною

освітньою програмою  і "випробувальним
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майданчиком" для експериментів у сфері ІКТ. ( http://www.surfspace.nl/) Digipabo

дозволяє студентам вчитися у своєму власному темпі. Одні можуть обрати

інтенсивний темп навчання і «зберегти» один рік, інші можуть використати

додатковий час, якщо це необхідно. Студенти заявили, що у зв'язку з їх особистою

ситуацією для багатьох було б неможливо стати вчителем без засобів ІКТ та

підтримці Digipabo. Студенти високо оцінили можливості Digipabo, що розвинуло їх

ІК-компетентність, та відзначили потребу в набутті знань, умінь і навичок щодо

педагогічного використання ІКТ.

Онлайн терени випускників (Online graduation location)

Ресурс «Онлайн терени випускників» створено для підтримки наукових досліджень

студентів педагогічних навчальних закладів у їх четвертий і останній рік навчання,

де вони працюють під наглядом е-наставника (e-tutor). Ці дослідження лягають в

основу їх дипломної роботи, яка здійснюється майже повністю онлайн. Студенти

працюють в парах. В даний час відзначено покращення якості науково-дослідних

робіт випускників, що підтверджує успішність концепція онлайн навчання для

випускників та відкриває шлях до масштабного її впровадження у педагогічних

навчальних закладах.
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