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20 sierpnia 2013 r.
Szanowni Partnerzy,
Kuratorium Oświaty Stanu Illinois dba o zapewnienie uczniom w stanie Illinois dobrze
przygotowanych i skutecznych nauczycieli. W tym celu Kuratorium Oświaty Stanu Illinois gorąco
popiera stosowanie procesu oceny wyników nauczyciela edTPA w celu lepszego przygotowania
nauczycieli w stanie Illinois do nauczania, a tym samym – do wspierania rozwoju uczniów.
Proces edTPA to system oceny opartej na wielu miernikach, zgodny ze standardami stanowymi
i krajowymi, w tym z Normami Krajowej Komisji Profesjonalnych Standardów Nauczania
(ang. National Board for Professional Teaching Standards, w skrócie NBPTS), należący do
najnowocześniejszych praktyk stosowanych w ocenie kandydatów na nauczycieli. Aby wykazać się
wystarczającym przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela, kandydat na nauczyciela
musi przedłożyć teczkę praktyk, obejmującą nagranie wideo z zajęć prowadzonych przez kandydata,
przykłady prac uczniów oraz konspekty lekcji i sprawdziany. Proces edTPA został opracowany przez
nauczycieli-praktyków oraz specjalistów w dziedzinie kształcenia nauczycieli i ocenia złożoną wiedzę
i umiejętności kandydata niezbędne do odniesienia sukcesu w zawodzie nauczyciela. Nie jest to test
znajomości przedmiotu, lecz ogólna ocena podkreślająca spójność nauczania skupiającą się na
uczeniu i angażowaniu uczniów. Od 1 lipca 2013 r. programy kształcenia nauczycieli w całym stanie
musiały rozpocząć stopniowe wprowadzanie procesu edTPA – oceny opartej na pracy w klasie, którą
przeprowadza się podczas praktyk studenckich.
Od 1 września 2015 r. wszyscy kandydaci w programach kształcenia nauczycieli będą musieli przejść
ocenę edTPA jako warunek uzyskania licencji nauczyciela.
Jako pedagodzy i administratorzy wiedzą Państwo, że oparta na dowodach opinia dotycząca praktyki
nauczyciela w klasie jest nieocenionym źródłem doskonalenia wyników i skuteczności pracy
nauczyciela. Proces edTPA zapewni tego rodzaju opinię w ramach oceny, a także będzie dla
kandydatów na nauczycieli okazją do autorefleksji. W ten sposób proces edTPA sprzyja rozwojowi
zawodowemu i lepiej przygotowuje kandydatów na wyzwania, jakie niesie z sobą praca w klasie.
Proszę szkoły i okręgi szkolne o wsparcie kandydatów na nauczycieli, którzy będą uczestniczyć
procesie edTPA. Państwa pomoc będzie bardzo potrzebna w trzech dziedzinach. Po pierwsze, proszę
o wsparcie kandydatów na nauczycieli uczestniczących w procesie edTPA poprzez sprawdzenie zasad
dotyczących wykorzystywania nagrań wideo w celu ustalenia, czy obecnie obowiązujące w okręgu
procedury pozyskiwania zgody rodziców są adekwatne, a także poprzez pomoc kandydatom

w uzyskaniu takiej zgody rodziców. Po drugie, proszę o współpracę z programami kształcenia
nauczycieli w celu zapewnienia korzystnych dla obu stron ofert praktyk. Dobrze zorganizowane
praktyki pomogą kandydatom w udanym przejściu procesu edTPA i będą okazją do rozwoju
zawodowego dla doświadczonych nauczycieli. Po trzecie, proszę aby nauczyciele nadzorujący
praktykantów wspierali ich praktyczną pomocą, opinią oraz wsparciem.
Kandydaci na nauczycieli to przyszli nauczyciele, którzy będą pracować w szkołach stanu Illinois.
Bardzo ważne jest, by kandydaci ci mieli możliwość rozwoju i doskonalenia licznych umiejętności,
niezbędnych do skutecznego kształcenia uczniów i przygotowania uczniów do odnoszenia sukcesów
zawodowych w przyszłości. Udane wdrożenie procesu edTPA i sukces kandydatów na nauczycieli
zależne są od wiedzy, wsparcia i współpracy Państwa okręgów, szkół i nauczycieli. Mam nadzieję, że
wesprą Państwo proces edTPA poprzez współpracę z programami kształcenia nauczycieli
i kandydatami, aby w ten sposób zadbać, by stan Illinois wydawał początkujących nauczycieli
mogących poszczycić się umiejętnością skutecznego planowania, nauczania i oceniania,
przygotowanych do sukcesu w zawodzie nauczyciela.
Liczę na udaną współpracę z Państwem. Wspólnie zadbamy, by stan Illinois miał jak najlepszy system
kształcenia i przygotowania nauczycieli.
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