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Internet i освіта: французький досвід 
В умовах впровадження нових освітніх технологій значне місце за-

ймає проблема використання Internet в освіті як дітей, так і дорослих. 
Процесам інтеграції в освіті, що сьогодні прослідковуються в західно-
європейських країнах, сприяє технологізація навчального процесу за до-
помогою Internet. 

Застосування Internet-технологій у сучасній школі зумовлює необхід-
ність оновлення післядипломної освіти педагогічних кадрів. XX століття 
висунуло нові вимоги до професійної підготовки вчителів, що ввійшли в 
історію як новий виклик педагогічній освіті (new challenge for teacher 
education) [4, с.12]. Цей виклик полягає у появі суттєво нових соціально-
педагогічних явищ і феноменів, серед яких провідне місце належить тех-
нологізації освіти, або ж впровадження в навчальний процес нових інфо-
рмаційних та комунікативних технологій. 

У більшості вищих навчальних закладів Західної Європи є можли-
вість доступу до мережі Internet. У 2000 році кожен клас американської 
та японської школи, кожна шкільна бібліотека у цих країнах будуть під-
ключені до Internet. Як свідчить вивчення вітчизняного досвіду впрова-
дження Internet в освітню систему, цей процес відбувається досить пові-
льно. Проте проблема, на нашу думку, полягає не лише у недостатній ма-
теріально-технічній базі, а, передусім, в оволодінні методикою застосу-
вання Internet в навчальному процесі та найповнішого використання його 
можливостей. 

Закономірно, що перший вітчизняний досвід використання Internet у 
навчальному процесі пов’язаний з вивченням іноземних мов, з можливо-
стями встановлення міжнародних контактів, обміну науковими доробка-
ми, входженням у світовий інформаційний простір.Знання іноземних мов 
та використання інформаційних ресурсів Internet відкрили користувачам 
доступ до світових надбань педагогіки. 

В освітній практиці Internet різнобічно використовується як: 
• “транспортний засіб” для передачі навчальних матеріалів від 
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викладача до учня; 
• реальне освітнє середовище, де процес навчання є 

інтерактивним, і в ньому працюють віртуальні навчальні групи, 
відбувається спілкування як між учнями, так і між педагогами та 
учнями. 

Упровадження Internet у практику вузів і шкіл та освіту в цілому є од-
ним з пріоритетів у сучасній освітній політиці як окремих, так і в зага-
льноєвропейському та загальносвітовому маштабі. Велика робота у цьо-
му напрямі проводиться Радою Європи, яка фінансує і підтримує проек-
ти, пов’язані з оволодінням можливостями використання Internet та но-
вих медіа в галузях освіти та науки. 
Своєрідною віхою в загальній політиці щодо Internet є розробка 

Європейського плану акцій щодо контролю метаріалів в ньому, які 
доступні дітям. Мається на увазі захист дітей від некоректних та 
непрофесійних сайтів.  

На 1999–2002 роки у загальноєвропейському масштабі заплановано 
встановлення мережі “гарячих ліній”, на яких відомості про невідповідні 
сайти мають доводитись до національних та місцевих органів 
управління. У перспективі планується впровадження Європейського 
знаку якості Web-сайтів, який буде надаватися після проходження сайта-
ми фільтруючих програм та рейтингових систем [2, с.9]. 

У переважній більшості розвинених країн світу існують концепції 
найновіших освітніх технологій у загальнонаціональному масштабі. Роз-
почато організацію системної підготовки вчителів різних спеціальностей 
до використання цих технологій в навчальному процесі. 

Так, наприклад, при Міністерстві освіти Франції діє Координаційний 
центр CLEMI (Centre de liaison de l’enseignement et des moyens d’informa-
tion). 

Французький досвід використання нових технологій є цінним для 
України. З метою вивчення та поширення даного досвіду в системі після-
дипломної освіти України Французьким культурним центром спільно з 
Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних ка-
дрів був проведений Всеукраїнський семінар з проблем активного вико-
ристання Internet при вивченні французької мови. 

За запропонованою французькими педагогами системою (заняття 
зорганізовані представником Центру CLEMI Ф.Нікезом), опанування но-
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вітніх технологій слід починати з найпершої ланки – щонайшвидшого 
отримання необхідної інформації. У Франції для цього створені й функ-
ціонують Internet-бібліотеки.  

Усе активніше використовуються прямі розмови в мережі Internet, 
або “chat – кімнати” (від агл. сhat – торочіння, розмова). Значного поши-
рення набули сайти в Internet, де можливе спілкування на різні теми з 
французькою мовою: 

Premiers pays sur la page “chat”: Consacre � aux enfants et 
adolescents  

http://www.imaginet.fr/momes/jasette/index.html 
Le Chat du Rovaume: http://www.royaume.com/chat/ 
Jeux sans frontieres: Des dialogues en direct en francais sur Peter 

Gabriel 
http://www.mygale.org/09/pgabriel/dialjava.htm 
PsychoChat: Chat francophone ou � les gens discutent de leurs 

problemes psychologiques et s’entraident les uns les autres. Il y a un sujet de 
discussion par semaine http://www.psychomedia.qc.ca/chat.htm 

Для входження української освіти в загальноєвропейський освітній 
простір, зміцнення зв’язків, обміну взаємодії з Францією є важливими 
сайти, де зосереджені адреси університетів, різних шкіл, окремих студен-
тів тощо, які можна використовувати для листування французькою мо-
вою: 

Classes francaises cherchent correspondants 
http:/ /ourworld.compuserve.com/homepages/NOE_education/

C5htm#France 
FranceWorld: 5000 fiches d’etudiants francais qui desirent correspondre 

avec quelqu’un d’un autre pays http://www.libul.com/ 
Значний інтерес представляють дитячі сторінки в Internet для само-

стійної та позакласної роботи учнів та студентів, які урізноманітнюють 
та роблять цікавішим навчальний процес.  

Отже, пратика роботи закладів освіти розвинених країн доводить, що 
застосування Internet створює справжній прорив у методології, організа-
ції та практиці реалізації навчального процесу при вивченні багатьох ди-
сциплін. Для науковців, викладачів і вчителів доступ до Internet означає 
не тільки суттєве підвищення інформаційної озброєності та кваліфікацій-
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ного рівня, але й унікальну можливість спілкування зі своїми колегами у 
всьому світі, проведення спільної наукової, методичної та навчальної ро-
боти. 
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