
 Ми починаємо вчити англійську мову ще зі школи (а деякі і з садочка), потім ще 5 років в університеті, і все 
одно цього замало. Причин тому є багато – це і небажання вчитись, і застарілі навчальні матеріали та методики 
викладання, і нестача часу, і переповнені класи. Однак дещо ми можемо змінити вже зараз. 

 У партнерстві з Британською Радою команда GoGlobal започаткувала проект професійної перепідготовки 
вчителів, що отримав назву «ВЧИТЕЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ – АГЕНТИ ЗМІН». Метою цього проекту є під-
готовка вчителів з різних регіонів України, що пройдуть навчання як тренери. Після закінчення програми вони 
повернуться до своїх навчальних закладів та самі стануть агентами змін. Починаючи з вересня, учасники першої 
хвилі тренінгів, що пройдуть 2 курси навчання від Британської ради та отримають статус тренерів, почнуть пе-
редавати знання своїм колегам у регіонах. Вони будуть вчити вчителів проводити заняття за сучасними методи-
ками та приділяти більше уваги спілкуванню з учнями. Таким чином до кінця 2016 року близько 3 тисячі вчителів 
підвищать свою кваліфікацію. До кінця року завдяки цій програмі більше 100 тисяч дітей вже будуть навчатись за 
міжнародними стандартами.

 На початку 2016 року було завершено відбір учасників проекту. За результатами конкурсу було відібрано 138 
вчителів із семи регіонів України, які протягом 2016 року будуть проходити спеціальну підготовку як тренери. 21 
лютого відбувся національний старт навчальної програми та перші тренінги у місті Києві, а також Львівській, Во-
линській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькіий, Дніпропетровській та Херсонській областях.

 Найбільше «агентів змін» у Вінницькій та Львівській областях – по 20 учасників проекту, місті Києві та Волин-
ській області – по 19 учасників. 16 вчителів було відібрано у Черкаській області, по 15 учасників у Дніпропетров-
ській та Чернівецькій, а також 14 у Херсонській.

 Всі відібрані учасники продемонстрували високий рівень володіння англійською мовою, бажання навчатися 
та вдосконалюватися, готовність змінюватися та змінювати інших, а також надзвичайний рівень мотивації.

 Більшість учасників проекту «Вчителі англійської мови – агенти змін» є вчителями англійської мови з чималим 
досвідом роботи (від 10 до 30 років), однак інтерес до проекту виявили і молоді фахівці. Наприклад, 26 учасників 
програми мають менше 10 років досвіду, а 7 – менше п’яти років. Водночас молоді фахівці нарівні із досвідченими 
вчителями продемонстрували високий професійний рівень та пройшли конкурс.

 «Я вважаю, що зараз у школах є три пріоритетні предмети – це українська мова, іноземна, а в 80% це англій-
ська, та математика. Вивчення англійської мови є дуже важливим для нас, для країни. Ми розуміємо, що які б ре-
форми ми не робили та не запроваджували, якщо не буде сучасних підручників, навчальних програм, то не буде 
і змін на краще. Британська Рада працює в Україні з 1992 року. І зараз на найвищому державному рівні вирішено, 
і Міністерство освіти і науки України цілком згодне з цим рішенням, що напрацювання Британської Ради має бути 
впроваджено в систему освіти. В Україні є програма підвищення кваліфікації вчителів, яку всі вчителі повинні 
проходити раз в 5 років. Ми працюємо над тим, щоб ця перепідготовка проходила на базі матеріалів, що будуть 
надані Британською Радою. Адже у фокусі навчання є вчитель, для школи – саме він є основою. Якщо ми почнемо 
з навчання дітей – то скоро все суспільство заговорить англійською» – прокоментував заступник міністра освіти 
і науки України Павло Хобзей.

Також у планах на 2016 рік – запустити другу хвилю тренінгів, та охопити всі ті області, що не потрапили до першої 
хвилі. Тож слідкуйте за новинами! 

 Прийом заявок на участь у першій хвилі проекту було розпочато у листопаді 2015 року
 Було отримано близько 600 анкет від бажаючих прийняти участь у проекті
 За результатами конкурсу було відібрано 138 вчителів із 7 регіонів України
 21 лютого розпочалась перша хвиля тренінгів

ПАРТНЕРИ:
Британська Рада в Україні http://www.britishcouncil.org.ua/
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/


