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Від садочка до садочка
прокладаємо місточки
Всеукраїнська акція “Перехрестя дружби”, започаткована в журналі
“Дошкільне виховання”, 2014, № 11, поєднала чимало освітянських громад. Серед
них і педагогічні колективи дитячих садків з Київщини, Херсонщини та Львівщини. Про те, як складається їхня співпраця, читайте нижче.

ЗАРОДЖЕННЯ СПІВПРАЦІ
Знайомство педагогів ЗДО № 3 “Берегиня” з
міста Гола Пристань Херсонської області та ЗДО
“Намистинка” з міста Вишневого Київської області відбулося після публікації їхніх листів у рубриці
“Перехрестя дружби” (“ДВ”, 2015, № 1, № 6). Відразу розпочалось активне спілкування електронною поштою, в телефонному режимі та онлайн.
Згодом додалися і взаємовідвідини. Напрямом
співпраці педагоги обрали патріотичне виховання.
Уперше колеги з різних міст зустрілися 20
листопада 2015 року. Директор ЗДО “Берегиня”
Тамара Бурдига та вихователь-методист Ірина
Ангеленюк завітали до Вишневого, де їх гостинно зустрів педагогічний колектив “Намистинки”
на чолі з директором Тамілою Рябчун та вихователем-методистом Іриною Ліщенко (про це ми розповідали у “ДВ”, 2016, № 1).

У свою чергу, 19 травня 2016 року вишнівчани
взяли участь у районному семінарі з патріотичного виховання, проведеному в м. Гола Пристань
у рамках Всеукраїнської акції “Перехрестя дружби”. Окрім обміну досвідом, педагоги Київщини
отримали змогу пізнати незвідані куточки Батьківщини: прогулятися дельтою Дніпра, відвідати
історично-розважальний комплекс “Зелені Хутори Таврії”, міські музеї, Алею слави. Яскравими
й незабутніми враженнями педагоги поділилися
зі своїми вихованцями, влаштувавши для них фотоекскурсії.
Друзі-колеги зустрілися знову 31 січня 2017  року
в ЗДО “Намистинка” на засіданні методичного
об’єднання вихователів-методистів та музичних
керівників Києво-Святошинського району, присвяченому темі “Козацько-лицарське виховання як складова патріотичного виховання в умовах ДНЗ”.
Згодом, 2 жовтня 2018 року, педагоги з Голої
Пристані запросили колег-вишнівчан до участі в роботі обласного семінару-практикуму для
вихователів-методистів “Національно-патріотичне ви
ховання дошкільнят засобами краєзнавства”.

КОЛО ДРУЗІВ РОЗШИРЮЄТЬСЯ

Педагоги з Вишневого на гостині в ЗДО № 3
“Берегиня” (зліва направо: Тамара Бурдига, 
Таміла Рябчун, Ірина Ліщенко, Ірина Ангеленюк)
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У січні 2019 року до цих садочків, об’єднаних
“Перехрестям дружби”, долучився ще один заклад — дошкільне відділення гімназії “Провесінь”
з м. Львова. Його педколектив також плідно працює над темою патріотичного виховання і виявив
бажання обмінятися досвідом з колегами з Виш
невого та Голої Пристані.
Працівники гімназії “Провесінь” виховательметодист Анжела Коваль і музичний керівник
Оксана Глинка взяли участь у семінарі-практикумі
“Реалізація національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на засадах козацької педагогіки”,
що відбувся 1 березня 2019 року на базі ЗДО
“Намистинка” в м. Вишневому. Серед учасників заходу були представники з Болгарії, а також
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У ході семінару-практикуму учасникам була
представлена музична розвага “Моя країна —
Україна” за участі дітей старшої групи ЗДО “Намистинка”, учнів Вишнівської ЗОШ І–ІІІ ступенів
№ 3, учасника гуртка “Бойовий гопак”, вокального ансамблю бандуристок “Дивоцвіт” Вишнівсь
кої дитячої школи мистецтв, фольклорного вокального ансамблю “Вишнівчанка”.

Зустріч львів’ян і вишнівчан
(зліва направо: Таміла Рябчун, Оксана Глинка,
Ірина Ліщенко, А
 нжела Коваль)

Таміла Рябчун та Ірина Ліщенко, Тамара Бурдига та Ірина Ангеленюк презентували роботу двох
дошкільних колективів у рамках Всеукраїнської
акції “Перехрестя дружби”.
Редактор журналу “Дошкільне виховання”
Ольга Мельник розповіла про мету і перебіг акції
“Перехрестя дружби”, роль журналу в об’єднанні
дитсадківських родин і розвитку українського дошкілля.
Співпраця закладів “Намистинка”, “Берегиня”,
“Провесінь” не закінчується. Так, ними започатковано спільний проект “Куточки моєї Батьківщини”, у ході якого вихованців ознайомлюватимуть
з Київщиною, Херсонщиною, Львівщиною.
У цей непростий час педагоги різних колективів єдині у своєму прагненні виховувати малечу в
злагоді, любові й мирі. Діти й педагоги обмінюються фотознімками, розповідями,
сувенірами, разом пізнають свою
Батьківщину та співвітчизників.

***
Таке професійне та особисте
спілкування колег з різних регіонів
сприяє взаємозбагаченню педагогів, підвищенню рівня їхньої фахової майстерності, стимулює до
творчих пошуків та запровадження
інновацій у царині дошкілля.
Сподіваємося, що коло спілкування розшириться і до акції долучиться ще багато “дошкільників”
з різних куточків України. 
Виступ ансамблю бандуристок “Дивоцвіт” (художній
керівник Світлана Матвійчук) на семінарі-практикумі
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ПЕРЕДПЛАТИТИ ЖУРНАЛ

Підготувала Ольга Мельник
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налагодження взаємодії

освітяни з Луганщини, Черкащини, Хмельниччини,
Київщини, Запоріжжя. Бажаними гостями стали колеги з Голої Пристані — Тамара Бурдига
та Ірина Ангеленюк.
Анжела Коваль у своєму виступі наголосила,
що сучасна історія України та її буремне сьогодення чітко окреслили нові напрямки національно-патріотичного виховання в освіті, й у дошкіллі
зокрема. Пошуки інновацій, нестандартних рішень привели педагогічний колектив дошкільного
відділення гімназії “Провесінь” до царини музейної педагогіки. Разом зі співробітниками Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса
Возницького вони розробили спільний проект
“Мистецтво та музика як засоби національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку”.
Творчий підхід перетворив роботу на мистецтво
і згуртував науковців, педагогів, дітей та батьків.
У музеї діти не лише ознайомлюються з картинами, а й самі проявляють активність і творчість.
Наприклад, під час розглядання картини польсь
кого художника Юзефа Медефера “Співачка”
вони виконували арії з опери М. Лисенка “КозаДереза”.
Насамкінець Анжела Коваль проголосила:
“Дух нації — це мова! Дух нації — це пісня! Дух
нації — це історія й традиції народу, а сила нації — це єдність!Єдність, яку ми, дорослі, маємо передати дітям сьогодні, а також донести до
прийдешніх поколінь”.
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ПЕРЕДПЛАТІТЬ КОМПЛЕКТ НА ІІ ПІВРІЧЧЯ 2019 РОКУ:
 на сайті jmil.com.ua/peredplata (оберіть свій варіант вигідної передплати)
 у будь-якому відділенні Укрпошти (індекс комплекту – 95989)

