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Освітній омбудсмен на прохання громадської організації “Едкепм України” здійснив
рецензування онлайн-курсу «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і
можливості».

Хочу зазначити, що підвищення кваліфікації - важлива умова для професійного розвитку
педагогічних працівників та здійснення належного освітнього процесу задля забезпечення права
на якісну освіту.

Проте право педагога вільно саморозвиватися, зокрема обирати форми та суб’єктів
підвищення кваліфікації, на жаль, з різних причин порушується, незважаючи на нові вимоги
щодо підвищення кваліфікації.

Курс «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості» -
гарний інструмент для налагодження співпраці та належної комунікації між різними сторонами
підвищення кваліфікації: вчителями, педрадами, шкільними адміністраціями, суб’єктами
підвищення кваліфікації, державними інституціями з контролю якості освіти та захисту прав.
Переконаний, що, зібравши мотивованих педагогічних працівників та освітніх управлінців, він
допоможе нам спільно сприяти вільному розвитку вчителя й справедливому проведенню
процедури підвищення кваліфікації. Але справедливе, законне проведення цієї процедури й така
співпраця неможливі без загальних знань щодо підвищення кваліфікації та тих ключових,
індивідуальних знань, якими має володіти кожна сторона, щоб виконати свої обов’язки для
забезпечення права на підвищення кваліфікації.

Треба знати та планувати, як треба діяти кожному у процесі підвищення кваліфікації:
вчителю, який обирає форми особистого розвитку,
керівнику, який має допомагати вчителям та координувати процеси підвищення

кваліфікації;
педраді, яка затверджує план підвищення кваліфікації,
органам управління освітою, які мають ефективно розподіляти кошти, передбачені на

професійний розвиток педагогів;
іншим суб’єктам, які залучені до цих процесів.
Цей курс надає такі знання й розповідає про складне доступно - адже процедура організації

підвищення кваліфікації - це просто лише на перший погляд.
Також щиро радий, що долучився до курсу як один із його експертів та завжди готовий

відстоювати право педагогічного працівника професійний розвиток та вільний вибір
інструментів для цього.
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