Як навчати дитину у
ХХІ столітті

«Нова українська школа — це школа для
життя у XXI столітті. Ви бачите, як
змінюються технології, як розвивається
суспільство, зараз ми не можемо точно
знати, з якими викликами зустрінуться
діти, які зараз навчаються у школі. Тому
ми хочемо перейти від школи, яка напихає
дітей знаннями, які дуже швидко
застарівають, до школи, яка вчить знання
використовувати»
міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Перейти від школи, яка напихає дітей
знаннями, які дуже швидко
застарівають, до школи
компетентностей (поінформованість,
обізнаність. Сompetentia – у перекладі з
латинської означає коло питань, у яких
людина добре обізнана, має знання та
досвід – ред.)

Це не тільки знання, це вміння їх
використовувати для власних індивідуальних
і професійних завдань.
А ще — це ставлення і цінності, а також
вміння з позиції тих цінностей критично
переосмислити інформацію, вал якої зараз
падає на дітей, і ми не можемо захистити їх
під якийсь ковпак від цієї інформації. Діти
повинні вміти її критично осмислити з
точки зору як це відіб’ється на їхньому
житті, на їхньому здоров’ї.

НОВИЙ СТАНДАРТ І ЗМІСТ ОСВІТИ
Чотири наскрізні теми для базової школи,
актуальні сьогодні для нашого суспільства, і, ми
вважаємо, актуальні для дітей цієї вікової
категорії.
•
Що означає слово наскрізна тема — що не
зважаючи на те, який вчитель викладає предмет,
він повинен звіряти як інформацію, яку він
викладає, можуть використовувати діти для
формування оцієї компетентності і як матеріали
цієї наскрізної теми він може презентувати в
своєму предметі.

• Перша тема — безпека і здоров'я людини. Це
дуже важливо і без сумніву актуально, зокрема
в нашій країні під час агресії та інформаційної
гібридної війни, яка відбувається.
• Друга тема — це громадянська активність.
Ми розуміємо, що країну може змінювати саме
активна громадянська позиція і формувати її в
дітей — важливе завдання оновленої школи.
• Третя — фінансова грамотність
підприємливість.
• Четверта — охорона навколишнього
середовища і сталий розвиток.

Сучасна школа повинна укріпити дитину, щоб
вона сміливо могла будувати далі своє
майбутнє.
Розвиток критичного мислення та
спроможність приймати рішення вважають
основою навчання ХХІ століття. Одне китайське
прислів’я говорить: «Скажи мені – і я забуду,
покажи мені – і я запам’ятаю, дозволь мені діяти
самому – і я навчуся». Навчити дитину мислити
самостійно, зважувати, приймати та брати
відповідальність за свої думки й рішення – чи ж
не це є одним з найважливіших завдань вчителя?!

ЗДАТНІСТЬ ДО СПІВПРАЦІ ТА КРЕАТИВНІСТЬ

Відповідальність за інших тісно пов’язана з умінням
працювати в команді, умінням поставити інтереси інших
вище особистих інтересів. І взяти відповідальність за свою
команду.
Уміння працювати в команді є практично в усіх списках
актуальних, ключових компаній. І це справді ключова
навичка, тому що моделі за принципом “геній і тисяча
помічників” вже не ефективні, небезпечні, і небезпечні,
насамперед, для геніїв, які тягнуть на буксирі всіх . Значно
ефективніша модель синергії, коли успіх команди вищий ніж
сума зусиль кожного, хто в цій команді працює. Це має бути
не тільки формат проектної роботи, це взагалі наявність
загальної мети, яка надихає всіх на спільний результат.

