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Індивідуальні освітні траєкторії розвитку молодших школярів
Раїна Вікторія
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Т. О. Довженко
Вимоги сучасної освіти диктують нам необхідність уважного ставлення
до особистості кожного учня, добору ефективних методів, форм і прийомів
роботи з молодшими школярами, які мають різні освітні потреби. Так,
особистісно-зорієнтоване навчання передбачає побудову індивідуальних
освітніх траєкторій з урахуванням суб’єктного досвіду індивіда, його переваг і
цінностей, актуалізацію особистісних функцій учня у процесі навчання. З
огляду на це проблема реалізації індивідуальних освітніх траєкторій розвитку
молодших школярів набуває дедалі більшої актуальності.
Питання реалізації індивідуальних освітніх траєкторій розвитку
молодших школярів представлені у працях таких відомих психологів і
педагогів як: Г. Абрамова, А. Адлер, Б. Ананьєв, А. Асмолов, Є. Ісаєв,
В. Мерлін, Є. Рабунський, І. Резвицький, В. Слободчіков, І. Унт, Ю. Хабермас,
тощо.
Опираючись на наукові здобутки дослідників, можемо сказати, що
індивідуальна освітня траєкторія є цілеспрямованою освітньою програмою, яка
забезпечує позицію вибору, розробку і реалізацію освітнього стандарту у
процесі здійснення вчителем педагогічної підтримки для самовизначення і
самореалізації молодших школярів. Індивідуальна освітня траєкторія – це
маршрут, за яким кожен учень рухається в освітньому процесі. Ключовим
поняттям для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії молодших школярів
є побудова освітнього процесу на основі індивідуальної особистої активності
кожного учня.
Слід зазначити, що на реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії
впливають зовнішні і внутрішні фактори. Серед внутрішніх факторів можна
виокремити особливості пізнавальної сфери, інтереси, мотиви і потреби,
емоційний і фізичний стан учня. До зовнішніх факторів можна віднести будьякий вплив на учня з навколишнього середовища: поведінка вчителя і
однокласників, психологічний клімат у класі, особливості власне ситуації
вибору тощо.
Отже, ґрунтовний аналіз проблеми реалізації індивідуальних освітніх
траєкторії розвитку молодших школярів дає підстави стверджувати, що
вирішення цього питання вимагає істотної модернізації освітнього середовища.
Для цього в умовах закладів загальної середньої освіти необхідно: розробити
методи і прийоми, що стимулюють молодших школярів до розкриття власної
індивідуальності і шанобливого ставлення до індивідуальності однокласників;
розробити педагогічні методи і технології, що дозволяють учителю
реалізовувати на практиці індивідуальний підхід до навчання кожної дитини в
класі; забезпечити можливість для кожного учня рухатися за власною
індивідуальною освітньою траєкторією, спираючись на особисту активність,
власні індивідуальні інтереси і потреби, що сприятиме подальшому розвитку
індивідуальності молодших школярів.

