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Актуальні проблеми

якість освіти

Круглий стіл з авторами
програми “Я — киянин”
Розповісти про особливості програми та результати її впровадження ми запросили
авторів — співробітників кафедри методики та психології дошкільної і початкової осві
ти ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка.

Час змін

Н

Ганна ЩЕКАТУНОВА,
канд. пед. наук, доцент,
завідувач кафедри

аш світ трансформується над
то швидко. Ми перебуваємо
в океані інформації, яку принци
пово неможливо систематизу
вати, звести воєдино і перетворити на знання
у традиційному розумінні — на певне світоглядне
підґрунтя мотивацій до дій у повсякденному житті.
Реформування освіти загалом і дошкільної зо
крема стає найважливішою умовою успішного
і стійкого розвитку суспільства та одним зі стра
тегічних ресурсів нашої країни.
Щоб спрямувати освіту на шлях інноваційного
розвитку, необхідне поєднання державної освіт
ньої політики з виваженими випереджальними
діями педагогічної спільноти.

Від садочка і до дому
Все нам любе і знайоме.
(ЗДО № 613, м. Київ)
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Сьогодні ми відчуваємо на собі вплив роз
балансованої системи компромісів між старим
і новим, між спадщиною авторитарного минуло
го і запозиченнями з зарубіжних демократичних
систем. При цьому цілком очевидна необхідність
зосередитися на розвитку тих ініціатив, які спря
мовані на подолання наявних проблем і стагна
ційних тенденцій, що проявляються в системі до
шкільної освіти і зокрема в освітніх середовищах
столиці. Однією з таких ініціатив є впровадження
в інноваційну практику дошкілля Києва регіо
нальної програми “Я — киянин”.

З повагою до дитини

В

Наталія ДЯТЛЕНКО,
канд. психол. наук, доцент

основі програми лежить по
вага до Дитини. Автори нама
галися врахувати та повноцінно
використати живий інте
рес дошкільників до до
вкілля, насамперед до найближчого, того,
з чим вони стикаються щоденно; їхню го
товність щомиті бути дослідниками, вина
хідниками, творцями; налаштованість на
позитивні дружні взаємини і намагання їх
підтримувати; високу здатність малят до
навчання шляхом наслідування.
Наголошується на вирішальній ролі без
посередньої активності дитини в освоєнні
світу, тому основними методами назива
ються спостереження, предметно-практична та образотворча діяльність, ігри,
ознайомлення з літературними творами,
обговорення життєвих ситуацій.
Необхідність виховання майбутніх від
повідальних громадян спонукала авто
рів звернути увагу на прищеплення
дітям основ культури добросусідства,
поваги до інших, взаєморозуміння і
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