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Метою статті є аналіз ролі директора школи у реалізації моделі підготовки вчителя, орієнтованої на 

школу у питаннях планування, організації і реалізації шкільно-орієнтованого навчання у секторі початкової 
та середньої освіти в рамках грецької системи освіти, відповідно до її особливих соціальних, расових і куль-
турних характеристик. Зміст програм підготовки, орієнтованої на школу, засвідчує необхідність особис-
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Вступ. Педагогічна освіта посідає особливе 
місце в освітній системі кожної країни. Якісна під-
готовка вчителя є запорукою ефективної підготовки 
конкурентоспроможного людського капіталу краї-
ни, самореалізації кожної особистості, забезпечення 
ринку праці та держави висококваліфікованими фа-
хівцями [2, с.1]. Однак сьогодні педагоги стикнули-
ся з труднощами, суперечностями і напруженістю, 
спричиненими реформами на двох рівнях. На інсти-
туційному рівні педагогічні працівники відчувають 
відчужувальні наслідки реструктуризації шляхом 
скорочення бюджету, звільнення персоналу, знижен-
ня ефективності і непостійності наукової праці. На 
колегіальному рівні вони щосили намагаються ро-
зібратися в “проблемі педагогічної підготовки” і в 
тому, що означає бути вчителем та вихователем, ви-
кладачем у цьому середовищі [4, с. 67–81].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми підготовки вчителів у розвинених країнах ЄС 
привертають увагу чимало дослідників, зокрема : 
Австрія (М.М’ясковський, О Павлішак); Англія та 
Уельс (Н.Авшенюк, Ю.Кіщенко, А.Соколова); Ве-
лика Британія (В.Базуріна, І.Задорожна); Греція 
(Ю.Короткова, О.Проценко); Польща (А.Василюк, 
І.Ковчина); Франція (О.Авксентьєва, В.Лащихіна); 
ФРН (Н.Козак, Н.Махиня, О.Пришляк) тощо.

Наприкінці ХХ − початку ХХІ ст. у європей-
ському освітньому просторі відбувається активний 
пошук нових моделей педагогічної освіти, які б до-
зволили вирішити проблему взаємозв’язку теорії та 
практики у підготовці вчителя на основі їх інтеграції.

На думку англійського вченого П.Хьорста, за-
вдання педагогічної теорії полягає у створенні “ядра 
раціональних принципів для педагогічної практики”, 
тобто центральною проблемою педагогічної теорії є 
досягнення зв’язку між знаннями і практикою. Клю-
човим положенням нової моделі підготовки вчителя 
з центром у школі є утвердження школи у статусі 
вузівського партнера в системі професійно-педаго-
гічної підготовки вчителя. Схема партнерства ВНЗ і 
школи включає спільну відповідальність за розробку 
і реалізацію: програм підготовки вчителів; структури 
і змісту педагогічної практики; методик викладання 
дисциплін навчального плану школи; методик пере-
вірки знань учнів; методик оцінки практичної роботи 
студентів; загальної перевірки кінцевого результату 
професійно-педагогічної підготовки; програм підви-
щення кваліфікації [1, с.1-2]. 

Визначення мети та завдань дослідження. 
Враховуючи прагнення України до інтеграції в євро-
пейський простір педагогічної освіти, соціальну зна-
чущість забезпечення якості та ефективності вітчиз-
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няної системи педагогічної освіти, метою статті є 
аналіз ролі директора школи у реалізації моделі під-
готовки вчителя, орієнтованої на школу у питаннях 
планування, організації і реалізації шкільно-орієн-
тованого навчання у секторі початкової та середньої 
освіти в рамках грецької системи освіти, відповідно 
до її особливих соціальних, расових і культурних ха-
рактеристик.

Виклад основного матеріалу. Теоретична частина. 
Підготовка вчителів: визначення і типоло-

гія. Підготовка вчителів кожного шкільного рівня 
на міжнародному рівні характеризується як понят-
тя, властиве вчительській професії й безпосередньо 
пов'язане з особистісним і професійним розвитком 
педагога. Незалежно від того, наскільки важко дати 
точне визначення підготовки, вчені та дослідники, 
предметом дослідження яких є діяльність інститу-
ції підготовки вчителів, дійшли згоди щодо деяких 
основних її аспектів. 

По-перше, вони пов'язують її зі змінами, здій-
сненими з соціальної, політичної, економічної, тех-
нологічної, культурної та екологічної точки зору, з 
початковою підготовкою вчителів, а також з недо-
статньою підготовкою або в галузі предмета учителя 
або в галузі педагогіки і методики навчання [8, с.69-
78; 15; 18], з особистісним і професійним розвитком 
вчителя і, нарешті, з нестатичним характером профе-
сії вчителя [7]. Беручи до уваги вищезгадані аспекти 
підготовки вчителів, легко зрозуміти, що підготовка 
є складним об'єктом з різними аспектами і вона по-
винна прийняти форму в залежності від пріоритету, 
який встановлюється організаторами або розробни-
ками програми підготовки [10; 18]. 

Найбільш важливі критерії, які застосовуються 
до різних типів підготовки, пов'язані з філософським 
тлом, на якому ґрунтується планування програми під-
готовки, впровадження інновацій в галузі викладан-
ня, тривалість програми навчання, реципієнти про-
цедури підготовки, інституціалізована організація, 
яка бере на себе ініціативу підготовки та місце про-
ведення програми підготовки [9, с. 733-734]. Маючи 
в якості відправної точки критерій місця проведення 
програми підготовки вчителів, виокремлюють такі 
типи підготовки: підготовка, орієнтована на школу, 
дистанційна підготовка і підготовка, яка відбувається 
поза контекстом школи. 

Функції та переваги підготовки, орієнтованої 
на школу. Термін “підготовка, орієнтована на школу” 
(“school-focused training”) означає підготовку вчите-
лів обох шкільних рівнів, що відбувається всередині 
контексту шкільного підрозділу. Згідно огляду відпо-
відної літератури, спостерігається двояка відмінність 
підготовки, орієнтованої на школу: перша викорис-
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товує шкільний підрозділ в якості основи (“підго-
товка на базі школи” - “school-based training”) і друга 
використовує шкільний підрозділ в якості координа-
ційного центру (“підготовка, орієнтована на школу” 
- (“school-focused training”) [5; 12; 13; 16; 18]. 

Термін ”підготовка на базі школи” означає мо-
дель підвищення кваліфікації, яка була прийнята 
протягом десятиліть ХХ ст. (1970 і 1980 рр.), голо-
вним чином, в американських і британських школах. 
Навчальні заходи з підготовки на базі школи мають 
місце виключно в шкільних установах та спрямовані 
на їх кращий контроль. Шкільний заклад, що функці-
онує як навчальна спільнота, викладає свої потреби, 
знаходить необхідні кошти й здійснює освітню діяль-
ність у межах власного простору і за участю тільки 
своїх вчителів [13; 18]. 

У цій моделі підготовки на базі школи, кожний 
шкільний підрозділ перетворюється в навчальну 
спільноту, яка відстежує, записує та береться за ви-
рішення проблем й недоліків свого персоналу, вико-
ристовуючи власний професійний шлях. Змісти під-
готовки є більше персоналізованими у напрямі спе-
ціалізованих потреб кожного вчителя, які стосуються 
характеру вчителів та їх базового навчання [5; 18]. 

З метою врахування потреб кожного окремого 
вчителя були заплановані навчальні заходи. Мож-
на сказати, що головною метою підготовки на базі 
школи є вдосконалення кожного члена школи; вто-
ринною метою є поліпшення продуктивності всієї 
школи. Однак, ця специфічна модель “підготовки 
на базі школи”, орієнтуючись на індивідуальні по-
треби вчителів, нехтує потребами школи і не бере до 
уваги вимоги суспільства, які постійно й різноманіт-
но трансформуються [14, с.9-45]. Через обмеження 
“підготовки на базі школи” і критицизм, який вона 
спричинила, була розроблена інша модель навчан-
ня, – “підготовка, орієнтована на школу” (“school-
focused training”) [3; 18]. 

Учений Г. Перрі (G. Perry) надає таке її визна-
чення: “підготовка, орієнтована на школу” включає 
в себе всі ті стратегії, прийняті тренерами та вчите-
лями в дусі співробітництва, з тим, щоб навчальні 
програми відповідали визначеним потребам школи 
та покращували рівень викладання та навчання все-
редині класу школи” [12, с.12]. 

Ця специфічна модель підготовки є ідентич-
ною з тією, що вважається орієнтованою на шко-
лу в Греції. Є дві основні відмінності між двома 
підходами у підвищенні кваліфікації. По-перше, 
підготовка, орієнтована на школу, активно вико-
ристовує внутрішні і зовнішні фактори навчання, 
що об’єднують такі інституції, як університет і 
шкільних консультантів. По-друге, вона намага-
ється задовольнити специфічні потреби шкільного 
підрозділу у навчанні в цілому, відповідно до його 
особливостей, не орієнтуючись тільки на індивіду-
альні потреби вчителя [11; 18].

Роль керівника школи в підготовці, орієнтова-
ній на школу. Директор школи є одним з найбільш 
важливих факторів в організації та здійсненні про-
грами підготовки, орієнтованої на школу. Відіграючи 
важливу роль в якості керівника-лідера та менеджера, 
директор школи здатний стимулювати особистісний 
і професійний розвиток вчителів, шкільного підроз-
ділу, щоб зберігати міжособистісні взаємовідносини 
серед вчителів в збалансованому стані і, загалом, 
бути зацікавленим в подальшому поліпшенні рівня 
наданої освіти. Відповідно до сучасної законодавчої 
бази, яка регулює грецьку освітню систему, директор 
школи “гарантує, що школа є основним підрозділом 

підготовки вчителів щодо адміністративних, педаго-
гічних та наукових тем” [18]. 

Партисипативний і відкритий стиль адміністра-
ції школи відноситься до найбільш відомих теорій 
лідерства, таких як колегіальна модель [6], хоча в 
грецькому освітньому контексті вкрай бюрократич-
ний характер системи освіти і відсутність програм 
підготовки, орієнтованої на школу стають очевидни-
ми з точки зору навчання і наукових досліджень. За-
доволення потреб вчителів кожного шкільного рівня 
через підготовку, орієнтовану на школу, є міжнарод-
ною частиною повсякденної практики шкільних на-
вчальних закладів через гнучкість і безпосередність, 
які пропонує цей тип підготовки.

Емпірична частина. Основними висновками в 
результаті емпіричного підходу є наступні: 

1. Значна більшість шкільних директорів обох 
рівнів школи, незалежно від того, чи вони реалізу-
вали програму, орієнтовану на школу чи ні, припи-
сували велике значення підготовці, орієнтованій на 
школу. 

2. Директори початкової школи організовують та 
реалізовують програми підготовки, орієнтовані на 
школу частіше, ніж директори середніх шкіл. 

3. Усі директори шкіл, за винятком одного дирек-
тора жіночої початкової школи, хотіли би організува-
ти й впровадити програму підготовки, орієнтованої 
на школу. 

4. Директори початкової та середньої школи вва-
жають присутність вчителя в школі протягом на-
вчального дня в якості основної передумови для 
здійснення підготовки, орієнтованої на школу. 

5. Деякі з найбільш поширених тем, що стосують-
ся змісту програм підготовки, орієнтованої на школу, 
стосуються науково-дослідних предметів, пов'язаних 
з шкільною психологією, освітнім законодавством, 
новітніми технологіями і методикою викладання. 

6. Тривалість програм підготовки, орієнтованої 
на школу, які зреалізували директори шкіл, різнома-
нітна: це програми короткої тривалості (кілька сеан-
сів), середньої тривалості (до 6 місяців) й більш три-
валого терміну (один навчальний рік). Довгострокові 
програми здійснюються з більш низькою частотою, 
оскільки така програма підготовки, орієнтованої на 
школу передбачає копітке й ретельне планування, 
дбайливу координацію дій тощо.

7. Обрані тренери програм підготовки, орієнтова-
ної на школу є не тільки вченими з академічних кіл, 
а також колегами з подальшими формальними квалі-
фікаціями. 

8. Основною причиною мотивації директорів 
шкіл для реалізації моделі програм підготовки, орі-
єнтованої на школу, є відсутність педагогічної та на-
вчально-методологічної підготовки з боку вчителів 
[17 ; 18].

Висновки. Одним з найбільш важливих висно-
вків дослідження є той факт, що складна роль дирек-
тора школи та стиль адміністрації дуже впливають на 
здійснення та успішне проведення програм підготов-
ки, орієнтованої на школу й безпосередньо пов'язані 
з ефективністю шкільного підрозділу та освітньої ді-
яльності. Ці програми стосуються новітніх техноло-
гій, методології навчання, освітнього законодавства 
і адміністрування. Крім того, зміст програм підго-
товки, орієнтованої на школу, засвідчує необхідність 
особистісного і професійного розвитку вчителя, по-
силення його педагогічної та викладацької підготов-
ки, а також загального поліпшення роботи шкільного 
підрозділу в якості основних переваг, які є результа-
том моделі підготовки, орієнтованої на школу. 
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МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ШКОЛУ В ГРЕЦИИ 

Целью статьи является анализ роли директора школы в реализации модели подготовки учителя, 
ориентированной на школу в вопросах планирования, организации и реализации школьно-ориентированного 
обучения в секторе начального и среднего образования в рамках греческой системы образования, в 
соответствии с ее особыми социальными, расовыми и культурными характеристиками. Содержание 
программ подготовки, ориентированной на школу, свидетельствует о необходимости личностного и 
профессионального развития учителя, усиление их педагогической и преподавательской подготовки, а 
также общего улучшения работы школьного подразделения в качестве основных преимуществ, полученных 
в результате модели подготовки, ориентированной на школу.
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THE MODEL OF TEACHER TRAINING BASED ON GREECE SCHOOL

Teacher education has a special place in the educational system of each country. The quality of teacher training 
is the key to eff ective training competitive human capital of the country, fulfi llment of each individual, providing 
labor market and the state highly qualifi ed specialists.In the article the features of organization and implementation 
of school-focused training model in the Greek school context have been defi ned, according to its special social, 
racial and cultural characteristics. The main point of this paper is the innovative, fl exible and decentralized practice 
of school-focused training, which can meet the specialized training needs of a school unit and educational work. 
The article aims to analyze the role of the headmaster of the model teacher training, school-oriented planning, 
organization and implementation of school-based learning sector primary and secondary education within the Greek 
education system, according to its specifi c social, racial and cultural characteristics. 

Key words: teacher, Greek school context, in-service training, the school-focused training, school principal, 
theoretical and empirical approaches 

НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: «ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА». – 2016. – ВИПУСК 2 (39)

199


