Підтримка розробки базових програм
педагогічної освіти в Україні на основі
фінського досвіду в галузі педагогічної освіти

Туйя Лаурен, радник з питань професійного розвитку вчителів,

проєкт «Фінська підтримка реформи української школи»
Київ 19.08.2019

Фінська підтримка реформи української школи,
2018 – 2022 роки (Навчаємось разом)
Сфери співробітництва та підтримки
⦁

Модернізація української початкової освіти в 1-4 класах;

⦁

Підвищення обізнаності громадськості про реформу освіти;

⦁

Удосконалення викладання української мови як другої мови

Бенефеціар: Міністерство освіти і науки України
Фінансується: Міністерство закордонних справ Фінляндії та Європейський Союз
Постачальник послуг: FCG International спільно з факультетом педагогічних наук
Гельсінського університету і Центром безперервної освіти HY+ Гельсінського університету
Керівник Проєкту: Арто Ваахтокарі
Національний директор Проєкту: Роман Шиян
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Основні напрямки співпраці та підтримки
Кластер 1.
ПІДГОТОВКА
ВЧИТЕЛІВ

РЕЗУЛЬТАТИ
Основні
напрямки
співпраці та
підтримки

•

•
•
•

Кластер 2.
ОСВІТНЄ
ОСВІТИ

Підвищення кваліфікації
вчителів
Базова педагогічна освіта
Стандарти для вчителів
Система добровільної
сертифікації

•

•
•

Комунікаційна стратегія
МОН
Комунікаційні кампанії
на підтримку реформи
Моніторинг та
оцінювання

Кластер 3.
ОСВІТНЄ
СЕРЕДОВИЩЕ
• Електронна платформа
• Підручники
• Електронні навчальні
матеріали
• Стандарти для
директорів шкіл

Мовний компонент (стаття 7) - Чернівецька та Закарпатська області
Наскрізні
сфери

•

Викладання української мови як другої

Інклюзивна освіта для всіх
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНСЬКОЇ ОСВІТИ
❑ Займає топові позиції в міжнародних рейтингах навчальних досягнень учнів (PISA)
❑ Культура довіри
❑ Загальна, послідовна і довгострокова політика в галузі освіти
❑ Рівність - якісна освіта для всіх
❑ Повноваження щодо прийняття рішень на місцевому, шкільному та вчительському

рівнях
❑ Фінська національна освітня програма, 2014 рік: На основі наскрізних

компетентностей
❑ Професійні викладачі; ступінь магістра для викладачів в 1-12 класах
❑ Науково-дослідна педагогічна освіта
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ФІНСЬКА СИСТЕМА ОСВІТИ ЯК КОНТЕКСТ НАВЧАННЯ
Національні цілі розвитку і політика в галузі освіти
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Національна базова навчальна програма
Педагогічна освіта,
підвищення кваліфікації
(Університети)

Місцева навчальна програма
(Муніципалітети, школи)

Навчальні матеріали
(Видавництва)

Викладання
НАВЧАННЯ
Родини
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2019 РІК– ПРИКЛАДИ ТРЕНІНГІВ В УКРАЇНІ:
Фінська педагогіка початкової школи відповідно до
концепції НУШ
❑ Модульне навчання тренерів для викладачів НУШ з 25 ІППО, Ірпінь, лютий 2019 року.

Учасники: 54 особи
❑ Інтенсивні 3-денні курси для тренерів НУШ з 139 пілотних та експериментальних шкіл,

Київ, березень 2019 року. Учасники: всього 141 особа

❑ Інтенсивний 4-денний курс для освітян з педагогічних навчальних закладів,

Київ, 23.-26.09.2019. Учасники: прибл. 60 осіб (за додатковою інформацією звертайтесь
до МОН)
Підготовка онлайн-матеріалів на основі зворотного зв'язку після тренінгів
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ПОЧАТКОВІ ВИСНОВКИ ЩОДО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ
ОСВІТИ ВІДПОВІДНО ДО КОНЦЕПЦІЇ НУШ
У грудні 2018 року – січні 2019 року МОН розповсюдило онлайн-анкету на всіх
кафедрах початкової освіти вищих навчальних закладів, інститутів і коледжів.
Відповіді та вихідні дані, отримані від 46 кафедр 31 закладу вищої освіти

Напрями опитування респондентів відповідно до концепції НУШ
❑ Підготовка викладачів за ключовими компетентностями
❑ Підготовка студентів

❑ Розробка методології та змісту досліджень
❑ Міжнародні проєкти
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ПОЧАТКОВІ ВИСНОВКИ ТА ЗАХОДИ ПРОЄКТУ
Висловлені потреби в підтримці Проєктом (рейтинг)
1.

Підготовка вчителів

2.

Підготовка студентів

3.

Підтримка оновлення форм і методів навчання

4.

Підтримка розробки робочих програм, методична підтримка суб'єктів

5.

Обладнання для класних кімнат

Заходи Проєкту
➢ Публічний конкурс та підтримка в розробці освітніх програм
➢ Курс з фінської педагогіки початкової освіти, Київ 23.-26.9.
➢ Онлайн матеріали для тренерів для вчителів і викладачів
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КОНКУРС НА ПІДТРИМКУ ПРОЄКТОМ РОЗВИТКУ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ВІДПОВІДНО ДО НУШ
Мета
Підтримка обраних педагогічних факультетів у розробці нових навчальних
програм для здобуття ступеня бакалавра / магістра в галузі початкової освіти
відповідно до концепції НУШ

Напрями

Фундаментальні
дослідження в галузі
педагогічних наук

Викладання предметів

Педагогічна практика

Підхід і методологія
Процес спільної розробки, зворотній зв'язок для поліпшення вивчення фінського
досвіду - навчальний візит до Фінляндії
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ОРІЄНТОВНИЙ ГРАФІК: КОНКУРС ТА РОЗРОБКА
Жовтень-листопад 2019 року: Оголошення публічного конкурсу
Січень-лютий 2020 року: Оцінювання результатів конкурсу та відбір кафедр
закладів вищої освіти для надання підтримки
Березень 2020-2021 років: Підтримка розробки освітніх програм
(12-макс. 18 місяців) і поширення результатів
Контакти:
Проєкт в Facebook: Навчаємось разом / Learning Together
Офіс Проєкту: Дмитро Моргун, dmytro.morgun@fcg.fi
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Дякую!
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