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Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, національний 

експерт проекту «Ключові компетенції вчителя в контексті освіти для 

демократичного громадянства» 

 
 

Директорат з питань освіти та мовної політики Ради Європи,  Програмa 
«Песталоцці» ініціювали проект «Ключові компетенції вчителя в контексті 
освіти для демократичного громадянства» (Страсбург, листопад 2009). 

До участі у роботі Модуля А було запрошено 36 освітян із 32 держав – 
сторін Європейської культурної конвенції, практиків у сфері освіти.  

Навчальні модулі базуються на результатах попереднього проекту Ради 
Європи «Освіта для демократичного громадянства», які рекомендували 
описати ключові компетенції вчителя, які вкрай необхідні у процесі 
виховання активних громадян демократичного суспільства.  

Навчання демократичного громадянства в Раді Європи. 
З моменту свого створення в 1949 році Рада Європи працювала над 

досягненням більшої єдності між державами-членами, зміцненням демократії  
та дотриманням прав людини в Європі. Освіта являється ключовою сферою 
діяльності для досягнення цих цілей і визнана однією з основ демократії. 
Рада Європи розглядає демократію як процес навчання та реалізує свою 
політику і діяльність у сфері освіти з метою розбудови більш демократичного 
європейського суспільства. 

 Рамки діяльності Ради Європи в сфері освіти і культури визначені 
Європейською культурною конвенцією, яка була прийнята 1954 році та 
підписана 48 країнами. Намагаючись зробити освіту  інструментом для 
підготовки активних і відповідальних громадян Рада Європи розробила 
проект «Освіта для демократичного громадянства», який  офіційно стартував 
у 1997 році. Мета проекту - визначити які саме цінності та вміння потрібні 
людям для того, щоб стати активними громадянами; як їх можна отримати  та 
передати іншим. 

Що таке освіта для демократичного громадянства 
Освіта для демократичного громадянства (ОДГ) виникла з більш 

традиційних програм, таких як громадянська освіта або навчання 
громадянства. Як підхід ОДГ зосереджує увагу на індивідуальному досвіді й виявляє 
практичну діяльність, зорієнтовану на сприяння розвиткові громад, що підтримують 
щирі відносини. Вона опікується особистістю та її стосунками з іншими, 
формуванням особистої і колективної ідентичності, умов співжиття, й 
багатьма іншими проблемами. 

Головне завдання – ОДГ є підтримання культури демократії і прав людини, 
культури, що надає людям можливість розвивати колективні проекти 
розбудови громад. Таким чином, вона має за мету зміцнення соціальної 
однорідності, взаєморозуміння і солідарності. 



Як освітня ініціатива ОДГ спрямована на всіх людей незалежно від їхнього 
віку або становища в суспільстві. А відтак вона виходить далеко за межі 
шкільного оточення, де часто вперше застосовується. ОДГ – це процес 
неперервної освіти, що має такі цілі: 

– участь;  
– доступ;  
– справедливість;  
– звітність і солідарність. 
Отже, ОДГ – це сукупність видів діяльності та заходів, розроблених 

практиками на місцях, що передбачає надання допомоги учням, молоді та дорослим в 
активній і відповідальній участі у процесі прийняття рішень у їхніх громадах. Участь є 
ключовим чинником для розвитку і зміцнення демократичної культури, що 
ґрунтується на усвідомленні й відданості спільним фундаментальним 
цінностям, таким як права людини і свободи, рівність відмінності і 
верховенство права. Вона зосереджує увагу на забезпеченні можливостей 
неперервної освіти для отримання, застосування і поширення знань, цінностей та вмінь, 
пов'язаних з демократичними принципами і процедурами в широкій сфері 
формального і неформального освітнього простору. 

Навчання демократичного громадянства та демократичне 
управління. 

В проекті «Освіта для демократичного громадянства» з’явилось важливе 
запитання, яке стосується демократичного управління. Лозунг «Навчатися 
демократії та жити в умовах демократії» свідчить про необхідність 
отримувати досвід демократії в школах, для того, щоб засвоїти демократичні 
цінності та практику. На Регулярній конференції міністрів освіти 
європейських країн (Афіни, Греція листопад 2003 р.), була розроблені серія 
відкритих запитань для політиків. Була визначена трисистемна підтримка для 
досягнення цілей міжкультурного навчання: програма, шкільне керівництво 
та управління, а також підготовка вчителів. 

 Ключові компетентності вчителя в контексті освіти для 
демократичного громадянства 

Експерти Ради Європи та програми «Песталоцці», координатори з 
питань ОДГ з 14 європейських країн розробили опис 15 компетенцій 
володіння якими, дає можливість вчителю почуватися впевнено та навчати 
ефективно. 15 компетенцій згруповані у 4 блоки у відповідності до проблем з 
якими зустрічаються вчителі запроваджуючи ОДГ у щоденну практику. 

І блок- Знання та розуміння ОДГ. 
ІІ блок - Методи та прийоми, що сприяють застосуванню ОДГ в школі та 

на уроках (планування навчального процесу, управління класом, 
оцінювання). 

ІІІ блок - Розвиток ОДГ через партнерство та участь громади: ОДГ в дії. 
IV блок - Застосування та оцінювання результатів запровадження ОДГ. 
Це відповідає запитанням, які задають вчителі-практики інтегруючи 

зміст та принципи ОДГ у навчальний процес, а саме:  



1. Що ми можемо зробити, щоб підготуватись до запровадження ОДГ у 
навчальний процес? 

2. Як навчати ОДГ у школі? 
3. З ким навчати молодь активному громадянству? 
4. Як вдосконалити те, що ми робимо? / Як підвищити свою фахову 

майстерність? 
Програма Ради Європи «Песталоцці» 
Програма «Песталоцці» це структурний підрозділ Директорату з питань 

освіти та мовної політики Ради Європи, яка організовує та проводить 
постійно діючі семінари «Європейські модулі для навчання тренерів», з 
метою підготовки практиків-професіоналів. Усе це має непересічне значення 
для розбудови більш гуманної та інклюзивної освіти. 

У резолюції 23-ї сесії Регулярної конференції міністрів освіти 
європейських країн «Освіта для стійкого суспільства: роль вчителів» 
(Словенія, червень, 2010) зазначається, «…визнати провідну роль Програми 
«Песталоцці» в процесі формування тих знань, умінь та переконань, які 
потребує суспільство, що обирає шлях розвитку спрямований на виховання 
демократичних цінностей». 
            «…ухвалити позитивні здобутки програми «Песталоцці» спрямовані 
на вдосконалення її ефективності та впливу на держави-члени Ради 
Європи…» а саме: 

• унікальність та оригінальність навчальних семінарів для тренерів  
різних країн, що проводяться у формі «Європейських Модулів для 
освітян-професіоналів»; 

• ефективність методології яка лежить в основі навчальних 
тренінгів:  навчання в співпраці, зорієнтованість на учня,  
міркування,  критичний аналіз,  дослідження;  

• сприяння зміцненню потенціалу підготовки  вчителів у державах-
членах і поміж державами-членами  Ради Європи;  

•  створення  мережі освітян-практиків з метою обміну 
інформацією та розповсюдження демократичних цінностей і 
стандартів  Ради Європи; 

• Розвиток стійких механізмів, які сприяють обміну успішною 
практикою усіх учасників програми «Песталоцці»  завдяки он-
лайн Платформі . 

 Програма «Песталоцці» «Ключові компетентності вчителя в контексті 
освіти для демократичного громадянства» включала інтенсивну підготовчу 
фазу, активну участь у першому 4-денному навчальному Модулі А. 

 Наступна фаза – написання навчальних матеріалів. Пілотування 
матеріалів, організація та проведення тренінгів, семінарів-практикумів у 
своїй країні – ще один з етапів роботи. 

 Активна участь у другому 3-денному Модулі Б (Афіни, Греція, червень 
2010) ) завершує тренінг. 

Цілі та завдання Модуля-Б:  



* консолідувати навчальні досягнення між Модулем-А і Модулем-Б в 
контексті методології (робочі методи); 

* завершити написання навчальних матеріалів; 
* продовжити обмін думками з питань розробки, пілотування 

навчальних матеріалів та результатів успішної практики; 
* розвивати мережу практиків у сфері освіти; 
* підвести підсумки та подати пропозиції щодо майбутньої співпраці. 
Результати Модуля-Б: 
*навчальні матеріали до збірника, для проведення спецкурсів та 

семінарів; 
* забезпечення зворотнього зв’язку з партнерами, відповідно до 

вищевказаних результатів; 
*  зміцнення партнерських зв’язків і роботи в мережі. 
Пропонуємо вашій увазі фрагмент авторських навчальних матеріалів   

розроблених в рамках Програми «Песталоцці» «Ключові компетенції вчителя 
в контексті освіти для демократичного громадянства».  Спецкурс  пройшов 
апробацію на курсах підвищення кваліфікації вчителів англійської мови та 
отримав позитивні відгуки від слухачів. 

 
 
 


