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Кожен керівник закладу освіти прагне, аби його педагогічний
колектив був командою однодумців, небайдужих до своєї справи
людей, які працюють на спільний результат — щасливе перебування дитини в дитсадку. Як цього досягти? Для початку треба побачити й почути одне одного. Скажімо, зустрівшись за чашечкою смачного трав’яного чаю, без офіційних директив.
М е т а. Створити позитивну, доброзичливу атмосферу в колективі. Виробити спільне бачення
місії дошкільної освіти. Пізнати одне одного. Визначити систему цінностей усіх та кожного. Згуртувати колектив для реалізації спільної місії.
М а т е р і а л: бланки запитальників; ватман із
зображенням компаса, ватман із написом “Цінності”; дошка, ручки, маркери.
Хід зустрічі

Вступне слово
Ведуча. Професія педагога вимагає від людини великої самовіддачі, високих моральних
якостей та передбачає сформованість системи
цінностей.
Сьогодні ми з вами поговоримо про вихователя насамперед як про особистість, бо часто
нас цінують лише за професійні якості. Та всі
ми люди, з недоліками і чеснотами, бажаннями,
мріями, вірою в краще майбутнє. Від того, наскільки ми задоволені собою, залежить успішність нашої роботи, відповідальне виконання
обов’язків та отримання насолоди від спілкування з дітьми.
Ми щоденно бачимося, спілкуємося, взаємодіємо. Але ми настільки звикаємо одна до одної,
що сприймаємо себе та інших лише як педагогів.
Та кожна з нас має значний життєвий досвід,
певні переконання й принципи. Мені хотілося б,
аби ми з вами почули одна одну і прийняли основи наших світоглядів.
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Вправа “Познайомимося ближче”
М е т а: краще пізнати колег, відкрити для себе
їхні незнані досі сторони; згуртувати колектив;
встановити доброзичливі стосунки.
Учасниці отримують бланки запитальників, запов
нюють їх. Потім у довільному русі в парах розповідають
одна одній про себе. На це відводиться 10–15 хвилин.
Після цього ведуча пропонує кожній учасниці вийти
в центр кімнати і презентувати себе — озвучити відпо
віді на будьякі 5 пунктів запитальника. Коли учасниця
розповість про себе, ведуча звертається до інших із за
питанням: “Хто знає ще щось про цю людину?”. Решта
учасниць, які встигли поспілкуватися із цією колегою
в довільному русі, доповнюють її самопрезентацію.
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“Дошкільне виховання”, “Палітра педагога” і “Джміль”
і отримуйте сучасні методичні й практичні матеріали весь 2020 рік

Для фахового зростання педагогів

z Ефективні освітні технології
z Кращий досвід
z Методичні рекомендації

Для співпраці з батьками

z Тренінги
z Родинні свята
z Інтерактивні заходи

Для цікавої роботи з дітьми

z Конспекти занять
z Добірки ігор і вправ
z Сценарії свят і розваг

БОНУС до кожного видання —
БЕЗОПЛАТНІ Е-ДОДАТКИ!
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Аудіозаписи
Картки до дидактичних ігор
Репродукції картин
Коректурні таблиці
Пам’ятки для батьків

Скануйте
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