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ОСОБИСТІСТЬ

«Шлях інновацій
потребує осмислених кроків…»
Будь-які зміни у сфері освіти, зокрема післядипломній, мають
бути виваженими та виправданими. На руїнах попередніх
надбань конструктивні зміни неможливі. У цьому переконана
Алла Сіренко — методист Черкаського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти, голова місцевого осередку
Асоціації працівників дошкільної освіти у Черкаській області.
— Пані Алло, підвищення кваліфікації
педагогів — необхідність чи формальність,
як гадаєте?
Алла Сіренко: Як на мене, необхідність.
Тим паче з огляду на те, як стрімко змінюється законодавство у сфері дошкільної освіти,
зокрема вимоги до організації освітнього
процесу в дошкільних навчальних закладах.
На курсах підвищення кваліфікації педагоги мають змогу поновити свої знання
з дошкільної дидактики та методики, обмінятися досвідом із колегами, ознайомитися з інноваційними здобутками та
провідними педагогічними технологіями,
дізнатися, як використовувати їх у роботі
з дітьми. Зокрема, під час практичних занять у них є чудова можливість відвідати
різні дошкільні навчальні заклади. Відтак
за бажання вони можуть запозичити досвід колег, наприклад, щодо оснащення та
оформлення осередків розвитку. Переконана, що підвищення кваліфікації — це аж
ніяк не формальність.
— Як має трансформуватися післядипломна педагогічна освіта в умовах модернізаційних змін у суспільстві?
А. С.: Зміни — це, безперечно, позитивно,
однак за умови, що вони виважені та виправдані. Зміни, побудовані на руїнах надбань
попередників, зазвичай є неконструктивними. Вважаю, що зміни мають бути зумовлені
життєвою необхідністю. Шлях інновацій потребує осмислених кроків.
Епоха масової комп’ютеризації супроводжується багатьма змінами. Звісно, чимало
з них насправді необхідні. Але водночас виникає дефіцит безпосереднього спілкування
між фахівцями. Нині скорочуємо програми
курсів підвищення кваліфікації, обмежуємо виїзди до обласних та районних центрів
задля обміну досвіду, оскільки перевагу віддаємо інтернет-спілкуванню, дистанційним
формам навчання, які, на жаль, не завжди
дають бажаний результат. Нівелюється процес професійного спілкування.
Упевнена, стаючи на шлях змін, маємо
враховувати інтереси всіх педагогів: і тих, які
мають необмежені можливості доступу до
інформаційних ресурсів, і тих, які не мають
їх; тих, у кого є час на самовдосконалення,
і тих, у яких його немає. Диференційований
освітній процес має базуватися на побажаннях і зоні найближчого розвитку педагога.

— Методист — це ідеолог, який має
швидко орієнтуватися в інформаційному
потоці й обирати оптимальний вектор діяльності. Як визначаєте, чому віддавати перевагу, яким інноваціям?
А. С.: Багато хто переконаний, що методист має право самостійно вирішувати, яку
інновацію апробувати чи обирати для впровадження, а яку ні. Однак ситуація дещо інша:
методист має керуватися інтересами педагогічних працівників певної сфери. Він повинен
знати, де і чому виникають труднощі, добре
володіти інструментарієм для їх розв’язання,
обирати ті засоби, що допоможуть педагогам
у професійному зростанні; враховувати їхній
фаховий та культурний рівень, самооцінку,
бажання бути ефективними тощо. Методист
має бути гнучким та чутливим до змін як у суспільстві, так і у професійній сфері.
— Сучасні педагоги мають усі необхідні
умови для розкриття свого потенціалу, саморозвитку?
А. С.: А які умови потрібні для саморозвитку? Педагог, який має внутрішню потребу
в самовдосконаленні, сам створює собі умови, а не чекає цього від інших. А фахівець,
який не відчуває такої потреби, знайде безліч
причин не робити цього. Тож аби розкрити
потенціал для саморозвитку педагога, насамперед потрібні зацікавленість і внутрішня мотивація з боку самого фахівця.
Звісно, методист може певним чином мотивувати педагога на саморозвиток. Однак
варто наголосити на необхідності фінансової підтримки та мотивації з боку держави.
Адже будь-якому фахівцю важливо знати,
що він працює не заради «голодної любові»
до професії, а за «ситу якість» та результат.
— Якими особливими освітянськими традиціями, зокрема у сфері післядипломної педагогічної освіти, славиться Черкащина?
А. С.: У Черкаській області впродовж
останніх 15 років щовесни організовують
виставку провідного педагогічного досвіду
«Освіта Черкащини». А у 2010 році на базі
Черкаського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти започатковано
Міжнародний фестиваль педагогічних інновацій. Також під час зимових свят проводимо
«Різдвяні зустрічі», а у травні — педагогічні
читання, присвячені пам’яті Олександра Захаренка.

Алла СІРЕНКО — методист Черкаського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти, голова місцевого
осередку ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти»
у Черкаській обл.

— Чи можете стверджувати, що маєте
належну фахову свободу дій?
А. С.: Як на мене, лише особистість, яка
вільна від шаблонів та догм, нав’язаних державними установами, може мати фахову
свободу дій. Усе, що вважаю за необхідне, реалізувати неможливо…
— Чим захоплюєтеся?
А. С.: Люблю вишивати бісером.
— Що найбільше цінуєте у взаєминах
з колегами?
А. С.: Щирість і небайдужість до інших.
На жаль, останнім часом багато хто почав
керуватися невластивим для української
ментальності (принаймні мені так здається)
принципом: «Нічого особистого — лише
бізнес». Волію чітко знати, що мене чекає
від спілкування (співпраці) з тією чи тією
людиною.
— Ви рішуча людина?
А. С.: Радше ні. Мені доволі складно зробити перший крок. Звісно, коли ситуація вимагає швидких рішень, я акумулюю свої сили
та реагую на ті чи ті вимоги.
— Майбутнє українського дошкілля —
яке воно?
А. С.: Орієнтоване насамперед на моральне самовдосконалення дошкільників,
педагогів, батьків.
Розмову вела
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