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Самоосвітня
ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІ
Самоосвіта — один із шляхів підвищення професійної майстерності педагога.
Головне не в тому, щоб накопичити якомога більше знань,— головне в тому,
щоб це знання, велике чи мале, належало тобі одному, було б дітищем твоїх особистих вільних зусиль.
Ромен Роллан
Від рівня пізнавальної активності, сформованості інтелектуальних умінь, ступеня розвитку розумових процесів, морально- вольової та мотиваційної сфер залежить і рівень самоосвіти людей. У зв'язку з цим можна визначити кілька стадій:
	найвищу — самоосвіта стає постійною життєвою потребою людини, неперервним процесом дослідницького характеру;
	високу — систематична цілеспрямована самоосвіта на основі оволодіння технологією даного виду діяльності;
	середню — ситуативна самоосвіта на тлі інтересу до знання, задоволення виниклої пізнавальної потреби;
	низьку — спонтанна (позасистемна) самоосвіта, часто під впливом зовнішніх обставин за відсутності належним чином розвиненої пізнавальної культури.

Рівень самоосвіти впливає й на результати діяльності загалом. Щодо педагогів, як оцінні параметри доцільно використовувати вимоги тарифно-кваліфікаційних характеристик, в основу яких покладено компетентність, професіоналізм, продуктивність діяльності. Основними критеріями самоосвіти як діяльності є: пізнавальна активність, педагогічна спрямованість, рівень майстерності, сформованість рефлексії, прояв творчості й новаторства, володіння технологією самоосвіти, позитивна Я-концепція. Директор, з огляду на вироблені критерії оцінки самоосвітньої діяльності, скеровує цей процес, робить його ефективнішим, виходячи із загальних характеристик самоосвіти, до яких належать:
	вільний вибір кола проблем;
	самостійна робота з джерелами інформації;
	мобільний обсяг знань, насичений інтересом до обраного предмета;
	розумова робота, особисті нахили, інтереси, соціальні потреби;
	самоосвітні читання з використанням книжки і друкованого слова з метою оволодіння професійними знаннями, зокрема вибір літератури для самостійного опрацювання, засвоєння найбільш прогресивних знань і одна з форм розвитку особистості в її підготовці до діяльності;
	розробка проблеми самоосвіти для глибшого і повнішого засвоєння методології та методики даної сфери знань;
	фундаментальне і всебічне дослідження, серйозне вивчення першоджерел, дійсно класичних книжок (дуже продуктивний метод, тому що під час самостійного вивчення отримуєш усе чіткіше уявлення про те, в якому напрямі слід просуватися далі);
	оволодіння знаннями підручників, посібників і методичних розробок;
	усвідомлення принципової важливості через справді наукову методологію;
	перехід до систематичного вивчення предмета.

Основними функціями науково-методичної роботи на основі самоосвіти є:
а)інформаційно-інструктивна, навчальна функція;
б)	надання допомоги педагогам у науковому осмисленні та проектуванні своєї педагогічної діяльності, її перспектив і шляхів удосконалення;
в)	узагальнення, пропаганда і поширення передового педагогічного досвіду, набутого на основі самоосвіти.
Стимулювання педагогічної самоосвіти і педагогічної творчості вчителів та учнів є центральним посадовим обов'язком директора школи та управлінців освіти взагалі.
Діагностування теоретичних знань
і практичних умінь учителів

Відомо, що однією з найактуальніших управлінських проблем у школі є управління самоосвітою педагогів, створення умов для творчого розвитку кожного вчителя. Плануванню роботи з самоосвіти педагогічних кадрів передує робота, пов'язана із з'ясуванням професійних ускладнень, проблем, що виникають у більшості шкільних учителів. Щоб виявити наявні проблеми, а також допомогти вчителю подолати труднощі на шляху до ефективної самоосвіти, застосовують діагностику попиту і потреб шкільних учителів. З цією метою вони заповнюють відповідну анкету, метою якої є визначення рівня необхідних у педагогічній діяльності теоретичних і практичних знань і вмінь. (Табл. 1.)


Таблиця 1
Зміст анкети

№
з/п
Теоретичні знання та професійні вміння вчителя (показники оцінювання знань і вмінь учителя)
Володію
Володію частково
Не володію
1
Знання вчителем предмета (орієнтація в меті та завданнях науки; оперування науковою термінологією; орієнтація в доборі змісту навчання на основі наукових даних, фактів, понять, законів; володіння змістом сучасних досягнень науки і практики; уявлення про роль і місце використання цих знань у навчанні)



2
Володіння методикою викладання (розуміння мети і завдань навчання учнів з предмета; орієнтація в навчальних планах і програмах викладання предмета; орієнтація в розмаїтості та цільовій спрямованості різних методів і прийомів навчання учнів; орієнтація в нових методах і прийомах навчання; орієнтація в нових формах організації навчання)



3
Знання психологічних особливостей учнів (орієнтація в психологічних особливостях школярів і необхідності їх урахування під час вибору змісту, форм і методів навчання; розуміння ролі психодіагностики в розвитку учнів; орієнтація в діагностичних методах оцінювання різнобічного розвитку психіки школярів)



4
Знання теоретичних основ педагогіки (розуміння мети і завдань педагогічних взаємодій зі школярами в процесі їх навчання, виховання та розвитку; орієнтація в методах педагогічної діагностики рівня навченості учнів; характеристика уроків різного типу; орієнтація в класифікації методів навчання та характеристика кожного з них)



5
Знання педагогічних технологій (розуміння необхідності управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів і місця вчителя в цьому процесі; володіння прийомами планування та організації особистої праці школярів; орієнтація в змісті контрольно- аналітичної діяльності вчителя в процесі навчання учнів)



6
Уміння користуватися дослідницькими методами роботи (вивчення наукової, методичної літератури, нормативної шкільної документації; спостереження; соціологічний метод дослідження; метод педагогічного експерименту)



7
Уміння узагальнювати особистий досвід



8
Володіння методами і прийомами самоосвіти




На основі отриманих даних створюють проблемні групи вчителів з метою підвищення їхньої професійної компетентності з таких питань:
	Знання психологічних особливостей учнів.
	Уміння користуватися дослідницькими методами і прийомами роботи.
	Володіння методами і прийомами самосвіти. Мета: підвищити професійну компетентність учителя. Завдання:
	Розглянути шляхи і засоби самоосвіти.
	Допомогти вчителям оволодіти процесом самовдосконалення (табл. 2, 3).


                                                                                                                                                                                               























































Таблиця 2

План роботи із самоосвіти проблемної групи вчителів


Місяць
Зміст роботи
П.І.Б. учителя

Жовтень

«Зміст професійної самоосвіти вчителя»:
	Особистість учителя.
	Професійно-значущі особистісні риси вчителя.
	Основні професійно-педагогічні вміння і здібності
	



Листопад


Самостійна самоосвітня робота вчителя


Грудень

Семінарське заняття «Шляхи та засоби професійного самовиховання вчителя»:
	Самозобов'язання вчителя.
	Самоінформування.
	Самоорганізація



Січень, лютий


Самостійна робота вчителя


Березень, квітень

Семінарське заняття «Оволодіння процесом самовдосконалення»:
	Пізнання й розвиток своєї особистості.
	Поетапне оволодіння самовиховною діяльністю
	






Березень, квітень

Семінарське заняття «Оволодіння процесом самовдосконалення»:
	Пізнання й розвиток своєї особистості.
	Поетапне оволодіння самовиховною діяльністю
	



Травень

Обмін досвідом роботи















Таблиця 3
План самоосвіти вчителя




№з/п
Найменування професійної самоосвіти
Завдання самоосвіти
Шляхи, засоби та методи самоосвіти
Відмітка про результати
1
Удосконалення професійно значущих особистісних рис: рефлексії; товариськості; емпатії




2
Удосконалення спеціальних і професійних рис: самоосвіта за фахом; розвиток професійних знань, умінь і здібностей




3
Розвиток індивідуальних рис характеру: культура темпераменту; розвиток необхідних психічних особливостей

































Анкета для визначення самоосвітньої діяльності вчителя

	Хто виступає----------------------------------------------------------------------------------------


	Тема самоосвіти_-----------------------------------------------------------------------------------


	Актуальність  ---------------------------------------------------------------------------------------


	 Розвитку яких спеціальних умінь і навичок учнів з предмета

сприяла робота вчителя над цією темою?_ --------------------------------------------------------------------------------------------------------____
	Яка результативність?	---------------------------------------------------------------------------------------_____________________________________________________________
	Чи досягнув учитель мети і завдань самоосвіти з  теми?_------------------------------------------------------------------------------------------------__________________________________
	Ваша думка, зауваження, пропозиції  ---------------------------------------------------------	__________________________________________________



  
Дата «	   »……………………….20__р.                                                            Анкету заповнив

























Перелік можливих тем для самоосвіти вчителів
Системний підхід до відновлення традиційного навчання та його вплив на результати навчання.
	Проблемне навчання (образотворче мистецтво).
	Специфіка естетичного виховання засобами образотворчого мистецтва.
	Виховання любові і дбайливого ставлення до природи в процесі естетичного виховання засобами образотворчого мистецтва.
	Вплив інтересу й захоплення образотворчим мистецтвом на загальний розвиток особистості школяра.
	Зв'язки уроків образотворчого мистецтва з предметами художнього циклу і творчий розвиток учнів.
	Розробка методичних таблиць і рекомендацій для ознайомлення учнів із принципами композиції. Систематизація й узагальнення педагогічного досвіду за технологіями цілковитої успішності.
	Робота з обдарованими дітьми.
	Психологічний погляд на проблему повторення в курсі математики.
	Інформатизація навчального процесу в предметних галузях.
	Використання індивідуального підходу на заняттях фізкультурою з урахуванням рівня здоров'я учня.
	Методичні рекомендації щодо організації інтегрованих уроків з історії та літератури в 10-х і 11-х класах з використанням відео- та аудіо матеріалів.
	Методичні рекомендації щодо організації інтегрованих уроків історії і географії в 9-х і 10-х класах.
	Проблеми мотивації до вивчення іноземної мови.
	Робота з індивідуальними матеріалами відповідно до схильностей учнів.
	Екологічні питання неорганічної хімії.
	Дистанційне навчання.
	Становлення індивідуально-гуманістичної орієнтації молодшого школяра засобами музичного мистецтва.
	Нові грані педагогічної справи: методика (досвід) самостійного збагачення вчителями своїх знань.
	Теоретичне осмислення свого досвіду.
	Причинно-наслідкові зв'язки між знаннями учнів і рівнем педагогічної культури вчителя.
	Об'єднання практики з елементами наукового дослідження як вищий рівень педагогічної творчості.
	Використання чужого педагогічного досвіду як творча справа.	

