Про сертифікацію педагогічних працівників можна впевнено говорити як
про явище найближчого майбутнього…
У новому Законі про освіту сертифікації присвячена стаття 51.
У її першій частині розтлумачено:
- сертифікація педагогічних працівників — це зовнішнє оцінювання
професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з
педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і
технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування,
самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.
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 розробить МОН України
 затвердить КМУ.
Оглянувши норми Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145VIII, складімо два «портрети».
Портрет сертифікації:
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педагогічного працівника
 належить до системи зовнішнього забезпечення якості освіти (як і
атестація педагогічних працівників)
 сформована і забезпечувана МОН України
 здійснювана спеціально уповноваженими державою установами
 означує сертифікатом кожного педагога, який успішно її пройшов
Строк дії сертифіката — 3 роки
 прирівняна до успішної атестації.

Портрет сертифікованого вчителя:
 отримує доплату 20% ставки заробітної плати (ч. 5 ст. 61)
 впроваджує та поширює:
– методики компетентнісного навчання
– нові освітні технології
 може брати участь у:
– інституційному аудиті інших закладів освіти
– розробленні й акредитації освітніх програм
– інших процедурах та заходах, пов’язаних із забезпеченням якості й
упровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти.
Зауважте!
Частина 5 статті 61 набирає чинності не разом із новим Законом про
освіту. У його Прикінцевих та перехідних положеннях визначена дата — «з 1
січня 2019 року».

Досі сертифікація вчителів як табула раса: про неї чули, але достоту не
знають, як відбуватиметься. Розгляньмо, що вже відомо про сертифікацію в
Україні, а також як це відбувається на прикладі США
Сертифікація вчителів передбачена у проекті Закону України «Про освіту»
(№ 3491-д), прийнятого за основу 06.10.2016.
Міністр освіти і науки називає сертифікацію передовсім як засіб пошуку
вчителів — провідників якісних змін в освіті.
До проходження сертифікації не зобов’язуватимуть, на відміну від атестації.
Cутність сертифікації вчителів в Україні
Якщо керуватися проектом закону № 3491-д, то сертифікація педагогічних
працівників є однією з багатьох складових трирівневої системи забезпечення
якості освіти (ЗЯО).
Заходи, інструменти та процедури ЗЯО передбачатимуть:
♦ внутрішньо — у закладах освіти
♦ зовнішньо — над закладами освіти
♦ у самих органах управління й установах, діяльність яких спрямована
на зовнішнє ЗЯО.
Власне сертифікація вчителів є одним із варіантів зовнішнього ЗЯО.
Сертифікація педагогічних працівників
це зовнішнє оцінювання фахових знань педагогічного працівника (у тому
числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних
методів і технологій навчання) з метою визначення відповідності рівня його
професійних компетентностей вимогам професійного стандарту
Стаття 51 проекту ЗУ «Про освіту»

Які стимули до сертифікації
Основний стимул, очевидно, матеріальний: доплата 20% до посадового
окладу чи ставки заробітної плати. Проте лише на строк дії сертифікату —
5 років.
Проактивний педагог не знехтує і другим стимулом, отримавши в руки
можливості для впровадження якісних змін в освіті.
Сертифікований учитель матиме змогу
брати участь у:
♦ проведенні інституційного аудиту в закладах освіти
♦ розробленні та акредитації освітніх програм
♦ інших процедурах та заходах, спрямованих на забезпечення якості та
реалізацію інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі
освіті
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