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- \ М<К ТІЙНА РОБОТА В КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ XXI
СТОЛІТТЯ

і •тема наука і освіта мають відповідати соціо-економічному стану

.....  і на Інформаційне суспільство цілковито змінило вимоги до освіти і

ічін.ні навичок, які вимагаються від професіонала сьогодні. Школа, в 

( ивніїпому її розумінні, практично не змінилася з часів 16-17 століть, коли

.....нпніасковані принципи дидактики, що використовуються і зараз.

\ в і учасні технології дають можливість отримувати знання будь-де і

.......ні Іитернет та інформаційні технології можуть замінити традиційні

фірни організації навчання. Класичні навчальні заклади на часі є 

і і тими, так само як і знання, що вони пропонують. Однак, технологічна

....он імінила запити суспільства і вимоги до професійних якостей

ні І мі іоні навички читання, письма, математичних дій залишаються 

іі.нінми, але вимоги до професійного навчання суттєво змінилися.

111 початку XXI століття зникають багато професій, що були 

• і міоми у XX столітті. Автоматизація докорінно змінила багато

................. і шміиивши людей на брудних або небезпечних робочих місцях

Йі і.ні ІІигомість, завдяки технічному прогресу з’являються інші 

( и про які раніше навіть і не могли подумати. Люди, що отримують 

іпнн , класичних навчальних закладах, можуть завтра не знайти

ні «і і своїм знанням, якщо не приймуть філософію навчання

ті їм фі н  ні і розширення своїх професійних компегентностей.

' і ні моїми заклади у своїй більшості орієнтовані на стандартне навчання, 

lt>H інііоіоі осоОнстісних потреб кожного студента. Вони не створені для
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того, щоб розвивати якості, що найбільш потрібні у сучасному сніг 

основною характеристикою якого є постійні зміни.

Школа, як основний структурний підрозділ системи ОСВІТИ, І» 

найбільшу відповідальність за майбутнє покоління. Діти вступають до шш 

у дуже ранньому віці, коли ще не сформульовані ясне розуміння власні 

потреб та шляхів досягнення особистісних цілей. Усі діти у ранньому ні 

володіють тими якостями, що будуть необхідні протягом усього подальшої І 

життя. Дітям притаманні:

- нестандартне мислення, здатність не зважати на усталену думку та ІІі і 

власним шляхом;

-уміння ставити безліч питань і бачити світ по-своєму;

- свобода від упереджень;
.

- цікавість до нового, незвичного;

-творчий підхід.

Але протягом навчання ці вкрай необхідні якості зникаї 

поступаючись стандартному мисленню.

Щоб успішно працювати і розвиватися професійно, в якомусь сенсі v 

ми маємо залишатися дітьми, розвивати в собі ті якості, які сприяли 

адаптації до постійних змін, відкритості до нових знань. Ми маємо навчите 

мислити поза межами усталених стандартів. Ось чому в усіх країнах си|| 

зараз відбувається швидкий розвиток неформальної освіти, яка не скуі 

ніякими часовими або інституційними рамками. Інформаційні техноло) 

надають доступ до обширної бази даних, які можна використовувати ді 

самонавчання. Але для того, щоб навчатися самостійно поза межаї 

навчального закладу, необхідно розвинути декілька важливих якостей, таї і 

як: критичне мислення, володіння інформаційними технологіями і вмії 

аналізувати. Це -  новий інструментарій для отримання знань у XXI столїі 

На жаль, у школі, навпаки, вчать дослухатися до дорослих, виконував 

вправи за зразком, бути слухняним та поважати думку старших. Отже, ієн)
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.....ндііість між запитами і потребами суспільства і тими основними

11 іниостями, що формує стандартний навчальний заклад, 

і , тісне суспільство стає все більше різнорідним через постійну 

»"іі'їну, соціальну, політичну міграцію. Тож школа сьогодні має стати

........ .. І ромадянського навчання. Одним із пріоритетів розвитку системи

' , \  XІ столітті Радою Європи було названо уміння жити разом. Це 

• п необхідність навчитися співіснувати в етнічно гетерогенному

.....  і ні, співпрацювати з людьми різних поглядів, релігій, рас,

и н і й,костей; розуміти їх різноманітні потреби. Іще одним вкрай 

1 і цінім інструментом для успішної професійної діяльності мають стати

.......і як толерантність, емпатія, широта поглядів, людяність.

І»'іииість набуває особливого значення у комп’ютерізованому світі.

мі і... .. про зникнення різних професій, необхідно підкреслити, що

ііііііімі види діяльності, де частиною професійних обов’язків є 

іИЬіі і н цс спілкування, співчуття, уміння слухати та інші прояви людяності 

" і часом ставати все більш затребуваними.

1 'ї м , говорячи про освіту XXI століття, необхідно підкреслити, що це -

..........  все освіта індивідуалізована, самоосвіта, вибудована кожною

.......... . самостійно за допомогою вчителя-коуча, інформаційних

" ....... ні профссіоналів-спеціалістів.

Ми нруге, освіта майбутнього — це освіта, націлена на розвиток

..... nun,  нестандартного мислення, психологічної гнучкості,

н о и і нос ії до стресу, викликаного постійними змінами. Навчання — це не

.......цсдача знань. Це активний психологічний процес, що задіює як

.....1111 функції, так і емотивну сферу. Студент має розуміти необхідність

ти  ні нових умов, до динамізму змін, і охоче сприймати їх; намагатися

•чи..... і усі свої здібності й таланти, які можуть знадобитися в процесі

11 ........ іроіягом усього життя.

По і цс м', освіта, яка допоможе не тільки успішно виконувати 

і І" ‘ Шиї обов’язки, але й існувати у світі, що постійно змінюється -  це
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освіта громадянська, що навчає взаєморозумінню, поваги до іни 

сприйняттю культурних відмінностей не як виклику, але як можлив 

пізнавати нове і розвиватися. Знання різних мов, можливість подорожува 

вивчати аутентичні культури і способи взаємодії з різними людьш 

невід’ємною частиною вивчення культури світу, без чого сьогодні не мо 

вважатися професіоналом у будь-якій сфері.

Освіта не може обмежуватися тільки професійними навичками, тому і 

через швидкий розвиток технологій такі знання будуть дуже шва 

застарівати. Основним завданням освіти сьогодні має стати навчання вчит 

і самостійно знаходити необхідну інформацію.

Завдання держави — забезпечити можливість підготовки усіх студен 

до професійної діяльності у майбутньому. Інвестування в розвн 

необхідних навичок, про які говорилося вище, -  найважливіше. Статист 

дані повідомляють, що 6 із 10 випускників шкіл отримують у майбутнь 

роботу у професії, якої зараз просто не існує. Тож необхідно над 

можливість усім отримати якнайбільш різнобічну освіту та над 

можливість якнайширшого особистісного розвитку, щоб у майбутнь 

випускник мав якнайширшу можливість вибору професії.

Сьогодні 73 млн. молодих людей в Європі не мають роботи. Необхі] 

розвивати тісніші зв’язки з роботодавцями, щоб зрозуміти, які 

спеціалісти потрібні суспільству. Структура освіти має стати більш гнучка 

щоб активно реагувати на запити суспільства щодо профільної освіти.
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