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Програма
підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної
освіти «Почути голос дитини: культура демократії в дошкіллі»
Розробник: Державна установа «Український інститут розвитку освіти»
спільно з Всеукраїнським фондом «Крок за кроком».
Розроблення програми здійснено в межах реалізації Програми «Демократична
школа» (Проект «Почути голос дитини: культура демократії в дошкіллі») за
сприяння Європейського центру ім. Вергеланда.
Цільова група: педагогічні працівники закладів дошкільної освіти.
Мета полягає у розвитку професійних компетентностей педагогічних
працівників закладів дошкільної освіти, необхідних для формування та розвитку
соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку, відповідно до
нового Базового компоненту дошкільної освіти.
Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:
удосконалення умінь здійснювати діяльність відповідно до пріоритетів
державної політики у сфері дошкільної освіти;
підвищення обізнаності щодо успішних методик європейської практики для
формування культури демократії у закладах дошкільної освіти;
удосконалення вмінь партнерської взаємодії та співробітництва з усіма
учасниками освітнього процесу для формуванні цінностей, вмінь, ставлень та
знань в умовах дитячого багатоманіття;
удосконалення вмінь створювати безпечне, інклюзивне та орієнтоване на
розвиток усіх дітей освітнє середовище закладу дошкільної освіти;
удосконалення здатності до навчання й ефективного планування своєї
професійної діяльності щодо формування соціально-громадянської компетентності
дітей дошкільного віку, відповідно до нового Базового компоненту дошкільної
освіти.
Напрями
підвищення
кваліфікації:
розвиток
професійної
компетентності; формування у здобувачів дошкільної освіти соціальногромадянської компетентності; створення безпечного та інклюзивного освітнього
середовища.
Актуальність розроблення програми підвищення кваліфікації педагогічних
працівників закладів дошкільної освіти «Почути голос дитини: культура демократії
в дошкіллі» (далі — Програма) полягає у забезпеченні достатньої кількості

кваліфікованих
фахівців,
які
володіють
загальними
і професійними
компетентностями для впровадження Базового компоненту дошкільної освіти,
фокусуючись на європейському досвіді формування ключових демократичних
компетентностей, ціннісних орієнтирів, культури громадянськості у дітей
дошкільного віку.
Згідно з Європейською рамкою компетентностей для культури демократії,
система освіти відіграє ключову роль у формуванні цінностей, вмінь, ставлень та
знань, які є необхідними для життя у сучасному багатоманітному,
непередбачуваному і мінливому світі1. Активна участь дитини, повага до її гідності,
можливість обирати, усвідомлення важливості права голосу є важливими
чинниками формування соціальних навичок, розвитку вільної і впевненої в собі
особистості, становлення здобувачів дошкільної освіти як активних громадян.
Заклади дошкільної освіти - це стартова платформа для створення демократичного
суспільства та розвитку культури демократії. В основу оновленого Базового
компонента дошкільної освіти покладено принцип формування демократичного
суспільства, де кожен/кожна можуть бути почутими, мають право на
самовираження та активну участь. Заклади дошкільної освіти мають сприяти
цінуванню багатоманітності, виявленню поваги до кожного/кожної, рівності,
сталому розвитку України, формуванню соціально-громадянської компетентності.
Основні засади у сфері забезпечення права на рівний доступ до якісної дошкільної
освіти здобувачів дошкільної освіти, цінування багатоманітності, виявлення поваги
до кожного/кожної, розвитку та підтримки визначаються документами: Конвенція
ООН про права дитини, Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю, закони
України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про засади запобігання та
протидії дискримінації в Україні», Базовий компонент дошкільної освіти (що є
Державним стандартом дошкільної освіти в Україні), Національна стратегія із
створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року.
Програма містить 2 модулі: «Освіта для демократичного громадянства і
прав людини у європейському вимірі» та «Формування культури демократії в
закладах дошкільної освіти».
Модуль «Освіта для демократичного громадянства і прав людини у
європейському вимірі» втілюється в таких темах:

Формування
дошкільного віку.

основ

соціально-громадянської

компетентності

дітей

Дошкільна освіта як невід’ємний складник у системі освіти. Взаємозв’язок
між цінностями дошкільної освіти,
напрямами освіти (змістом), процесом
формування досвіду дитини в різних видах діяльності. Базовий компонент
дошкільної освіти та ключові громадянські компетентності. Поняття про
соціально-громадянську компетентність.

Європейські тенденції розвитку дошкільної освіти.
Цінність дитинства. Ідея рівності як основа європейської дошкільної освіти.
Усвідомлення і прийняття цінностей та принципів демократичного громадянства.
Досвід Швеції, Польщі, Фінляндії, Норвегії.

Розвиток громадянських компетентностей у дошкільній освіті.
1 Рада Європи. Рамка компетентностей для культури демократії. Контекст, концепції та модель. Том 1.
https://www.schools-for-democracy.org/images/documents/86/RF-CDC-vol- l_ua.pdf.

Демократія в закладі дошкільної освіти. Концепція освіти для демократії.
Створення спільноти на основі цінностей демократії. Поняття про демократичні
компетентності. Зв’язок між демократією та конструктивізмом. Значення
освітнього середовища та його культури для навчання та досвіду дітей. Вплив
цінностей та переконань педагогів на взаємодію та комунікацію з дітьми.
Модуль «Формування культури демократії в закладах дошкільної освіти»
втілюється в таких темах:

Впровадження демократичних цінностей в освітній процес закладів
дошкільної освіти.
Середовище для розвитку і формування громадянських компетентностей.
Спілкування - джерело розвитку дитини. Комфортне фізичне середовище.
Середовище як «третій учитель». Взаємодія педагога з дітьми задля розвитку
участі. Досвід розвитку громадянських компетентностей у закладах дошкільної
освіти Норвегії, Латвії, Литви.

Демократичний розвиток в закладах дошкільної освіти.
Освіта в багатоманітному суспільстві як шлях до демократії. Освіта в
багатоманітному суспільстві як шлях до демократії: розв’язання конфліктів та
сприяння позитивній поведінці дітей. Досвід розвитку громадянських
компетентностей у закладах дошкільної освіти Норвегії, Латвії, Литви.

Розбудова партнерських стосунків між закладами дошкільної освіти,
сім ’ями та громадами.
Розбудова партнерства шляхом залучення сім’ї та громад. Залучення сімей та
громад: ключові фактори позитивної комунікації. Традиційні та альтернативні
шляхи участі сімей та громад. Досвід розвитку громадянських компетентностей у
закладах дошкільної освіти Норвегії, Латвії, Литви.

Взаємодія педагога з дітьми для збільшення участі та діяльності дітей в
освітньому процесі.
Індикатори ефективної взаємодії між педагогами та дітьми. Взаємозв'язок
між очікуваннями педагогів, взаємодією з дітьми та навчанням дітей. Особливості
індивідуальної взаємодії з дітьми.

Участь як шлях до демократизації закладу дошкільної освіти.
Демократизація закладу дошкільної освіти. Поняття про формальну та
неформальну участь. Практичні поради про кроки до демократизації закладу
дошкільної освіти. Досвід розвитку громадянських компетентностей у закладах
дошкільної освіти Норвегії, Латвії, Литви.
Обсяг: ЗО год. (1 кредит ЄКТС).
Форма підвищення кваліфікації: очно-дистанційна.
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться:
Загальні компетентності: громадянська, соціальна, культурна.
Професійні компетентності: інклюзивна, педагогічного партнерства,
проектувальна, рефлексивна.
Очікувані результати навчання:
сприяє забезпеченню доступності та якості освіти для здобувачів дошкільної
освіти та їхніх сімей;
здійснює навчання дітей на засадах компетентнісного підходу;

організовує діалог і полілог з усіма учасниками освітнього процесу в умовах
формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку,
поважаючи права людини та суспільні цінності;
використовує успішні методики європейської практики для формування
культури демократії у закладі дошкільної освіти;
співпрацює на засадах партнерської взаємодії та співробітництва з усіма
учасниками освітнього процесу для формуванні цінностей, вмінь, ставлень та
знань в умовах дитячого багатоманіття;
сприяє створенню безпечного, інклюзивного та орієнтованого на розвиток
усіх дітей середовища закладу дошкільної освіти;
добирає доцільні форми, методи та засоби навчання для формування
соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку, відповідно до
нового Базового компоненту дошкільної освіти;
застосовує техніки для моніторингу професійної діяльності та рефлексії.
Орієнтовний розподіл годин за видами діяльності__________________
Назви тем

Кількість годин
Лекції

Практичні
заняття

Модуль 1. Освіта для
демократичного громадянства і
прав людини у європейському
вимірі.

6

2

Тема 1. Формування основ соціальногромадянської компетентності дітей
дошкільного віку.

2

“

“

2

Тема 2. Європейські тенденції
розвитку дошкільної освіти.

2

-

-

2

ТемаЗ. Розвиток громадянських
компетентностей у дошкільній освіті.

2

2

-

4

Модуль 2. Формування культури
демократії в закладах дошкільної
освіти.

10

10

Тема 1. Впровадження
демократичних цінностей в освітній
процес закладів дошкільної освіти.

2

2

-

4

Тема 2. Демократичний розвиток в
закладах дошкільної освіти.

2

2

-

4

Тема 3. Розбудова партнерських
стосунків між закладами дошкільної
освіти, сім’ями та громадами.

2

2

-

4

Оцінювання
результатів
навчання

Усього

8

20

Тема 4. Взаємодія педагога з дітьми

2

2

-

4

2

2

“

4

для збільшення участі та діяльності
дітей в освітньому процесі.
Тема 5. Участь як шлях до

демократизації закладу дошкільної
освіти.
Підсумковий контроль
Усього

2
16

12

2

ЗО

Програма реалізується в межах використання практичного онлайн-курсу,
що
розміщений
за
адресою
https ://еleaming.theewc.org/course/view.php?id=3#section-3
Онлайн курс розроблений у рамках Програми підтримки освітніх реформ в
Україні «Демократична школа», яку реалізує Європейський центр ім. Вергеланда
та Міністерство освіти і науки України у партнерстві з Всеукраїнським фондом
«Крок за кроком» та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії. Курс
містить відео, додаткові матеріали та фасилітативні онлайн-заняття, які будуть
проводитись тренерами Всеукраїнського фонду «Крок за кроком».
Система та критерії оцінювання результатів навчання педагогічних
працівників.
Оцінювання відбувається у вигляді тестів. Для визначення результатів
письмового тестування використовується така система: за кожну правильну
відповідь виставляється 1 бал. Результати тестування вважаються позитивними,
якщо учасник набрав пороговий рівень балів (80%). Учасники, які за результатами
тестування не набрали пороговий рівень балів (80%) вважаються такими, що не
пройшли тестування та не можуть отримати сертифікат про підвищення
кваліфікації.
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