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Яким має бути сучасний педагог, аби досягти успіху в обраній
справі? Які риси він має в собі плекати? На які вектори саморозвитку варто звернути увагу? Яким хочуть бачити вихователя
нинішні дошкільнята і їхні батьки? Поміркуймо над цими запитаннями разом
з авторкоюстатті.

У ЧОМУ УНІКАЛЬНІСТЬ
НАШОЇ ПРОФЕСІЇ?
Зі зміною соціуму вимоги до особистості педагога змінюються. Але певні константи залишаються в усі часи. Вони обумовлені унікальністю
цієї професії, насамперед її футуристичною спрямованістю. Адже педагог сьогодні виховує дітей
для майбутнього, а сам вихований на цінностях
минулого. Чи знає він, яким буде це майбутнє?
Які знання, вміння та цінності сьогодення будуть
потрібні його вихованцям завтра? Напрошується
відповідь, що не знає.
Унікальність справжнього педагога полягає
в тому, що він має передбачати майбутнє. Він
сам має бути людиною з майбутнього, адже
є зразком для наслідування для своїх вихованців.
Унікальність професії педагога полягає і в то
му, що до структури його професійної компетентності входять особистісні якості людини.
Для багатьох професій, що існують у нашому
суспільстві, вони не є визначальними за наявності у фахівця відповідних знань та вмінь,
відповідальності.
Для педагога особистісні характеристики навіть більш значущі, ніж його знання, вміння та
навички.
І в історії, і в сучасній практиці ми бачимо приклади успішного виховання дітей людьми, що не
мали/не мають професійної підготовки. Але їхні
виховні впливи на дитину базуються на любові
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й розумінні маленької особистості, побудові довірчих взаємин та організації взаємодії з нею відповідно до інтересів та потреб самої дитини.
Сьогодні суспільство висуває підвищені вимоги до педагогів освітніх закладів. Кілька десятиліть тому відомий соціолог І. Бестужев-Лада
назвав дитячі садки “камерами схову”, наголосивши тим самим, що вони призначені лише для
догляду за дітьми. Сьогодні функція догляду за
дітьми в дитячих садках — одна з важливих, але
не єдина, яку має здійснювати вихователь.
У сучасному суспільстві вихователь є своєрідним координатором, антистресором, посередником між дитиною і суспільством, тобто
людиною, яка регулює і координує всі соціальні
чинники, що впливають на формування особистості в дошкільному дитинстві.

ЯКИМ ХОЧУТЬ БАЧИТИ
ВИХОВАТЕЛЯ БАТЬКИ ДОШКІЛЬНЯТ?
Проведене опитування 106 батьків у закладах дошкільної освіти міста Києва дало змогу
скласти уявлення про вимоги батьків до особистості вихователя. Батькам було запропоновано дати відповідь на запитання: “Яким ви
бажаєте бачити вихователя своєї дитини в умовах дитячого садка?”. Просили звернути увагу
на такі моменти:
вік педагога;
його освіта;
основні особистісні якості.
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