Актуальні проблеми
як форма зайнятості будь-якою спільною ді
яльністю кількох дітей (гра, спостереження,
експериментування тощо);
як результат організації спільної діяльності
малят з ініціативи дорослого. Однак такі за
няття доцільно переформатовувати у мінізаняття, що оптимізує або мінімізує кількість
дітей, тривалість, кількість обладнання, ди
дактичних матеріалів чи обсяг змісту.
Вихователі ж України сьогодні послуговують
ся наказом МОН України від 20.04.2015 № 446
“Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних
навчальних закладах різних типів та форми власності”, де прописана загальна кількість занять на
тиждень у кожній віковій групі.
Зміст, як і назва документа, викликають запи
тання щодо провідної діяльності дошкільнят, дії
індивідуальної програми розвитку та про велику
шкоду жорсткої унормованості для здоров’я ди
тини аж до ризику захворювань.
А проте особистісне зростання відбуваєть
ся завдяки здатності малюка обрати цікаву для
себе діяльність, наповнити її варіативністю та
новизною, насолоджуватися процесом і дивува
тися результату. Зосередженість, пошук, спроби
і помилки — східці до самостійності, креативнос
ті, самовладання. Весь простір для дитини — ла
бораторія, де вона — дослідник. Чи є гарантія, що
у цю святиню не втрутиться якесь фронтальне
заняття, бо їх кількість і тривалість заполонила
собою весь час?

ДИТИНА — В ЦЕНТРІ
Важливим орієнтиром німецьких колег є пози
ція “Дитина перебуває в центрі”. Ми теж говори
мо і про дитиноцентризм, і про особистісно орі
єнтований підхід, і про тісний зв’язок з природою
малюка, та водночас подекуди не відмовляємося
від використання застарілих схем педагогічного
впливу, форм організації життєдіяльності, серед
яких домінують фронтальні заняття. У практиці
нашої діяльності якимось чином уживаються цін
ності декларовані й фактичні.

***
Ось такий варіативний освітній простір. Сьо
годні ми спостерігаємо новий виток спроби
реформування дошкільної освіти, з тією від
мінністю, що започатковується він практиками.
Досвід Німеччини багато в чому відображає
чинні в Україні альтернативні програми та ін
новаційні способи педагогічної дії. На жаль, їх
використання має поки що локальний характер.
Не так важко спробувати інноваційні практики,
важче їх сприйняти. 
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голова Асоціації Керівників
Шкіл м. Львова,
директор ліцею № 66

П

ротягом понад 25 років сучасна Україна
виборює і намагається зміцнити свою
незалежність. З одного боку, цей процес спря
мований на відновлення і збереження власних
етнічних та культурних особливостей. З іншо
го — це спроба інтегруватися в європейську
спільноту.
Інтеграційні процеси завжди потребують
певного узгодження цінностей. Щоб ціннос
ті могли бути спільними й стали близькими
молодому поколінню, їх усвідомлення та іден
тифікація мають відбутися насамперед в осві
тянському середовищі та серед молодих
батьків. Тому такими важливими є дискусії
та обговорення, розпочаті в рамках проекту
“Відображення…” серед педагогів дошкілля,

які, можливо, поширяться й на шкільну освіту.
Розмірковуючи, над тим, що ж таке справ
жні цінності, я дійшла таких висновків.
Справжні цінності не роз’є днують, а об’є д
нують. Не провокують агресію, а допомага
ють домовлятися. Не прив’язують до потреб,
а звільняють від бездумного споживання.
Справжні цінності не тягнуть у минуле, а кли
чуть у майбутнє з усією поважною перекон
ливістю досвіду людського самовдоскона
лення, накопиченого кожною вільною душею
в усіх куточках світу в усі часи.
ЦІННОСТІ — ЦЕ МИ! 

ПЕРЕДПЛАТИТИ ЖУРНАЛ
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А також інші корисні матеріали для роботи з дітьми, родинами і колегами впродовж року!
* Вартість річної передплати на журнал “Палітра педагога” на сайті jmil.com.ua

