ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Освітянські новини

Щасливе дитинство
понад усе
Репортаж зі Всеукраїнського науково-методичного семінару

Воєнні дії на Сході України так чи інакше торкнулися кожного з нас. Найменш психологічно захищеними виявилися діти. Цій проблемі був присвячений Всеукраїнський
науково-методичний семінар “Технології психолого-педагогічного супроводу виховання і розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених
осіб”, що відбувся 18 квітня цього року на базі НПУ ім. М. П. Драгоманова в Києві. У заході взяли участь майже 100 освітян з 17 областей України.

ОБ’ЄДНУЄМО ЗУСИЛЛЯ
Пленарне засідання відкрив Григорій Торбін,
проректор з наукової роботи, д-р фіз.-мат. наук,
професор НПУ ім. М. П. Драгоманова, наголосив
ши на важливості співпраці МОНУ, МОЗУ та дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні задля допомоги дітям, які зазнали психологічних травм
унаслідок воєнних дій на Сході України.
“У Донецькій обл. кількість ЗДО зменшилася
з 523 тис. до 52 тис.; у Луганській — з 253 тис. до
15,5 тис.”, — зазначила Світлана Нерянова, начальник відділу дошкільної освіти департаменту
загальної середньої та дошкільної освіти МОНУ.
Найбільше переміщених осіб прийняли Дніпропетровська, Київська, Харківська області. “Діти до
дитсадків приходять не самі, їх приводять батьки.
І їм теж потрібна допомога”, — додала С. Нерянова.

О. Долініна розповідає про діяльність ЮНІСЕФ
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Щоб забезпечити доступ до якісної освіти дітям, які постраждали внаслідок конфлікту, було
створено 8 тис. нових місць у закладах дошкільної освіти на Сході України. 2700 вихователів з 812
ЗДО пройшли тренінги з підвищення стресостійкості. Батьки вихованців 69 закладів (загалом 248
осіб) узяли участь у 80 навчальних сесіях. Це стало можливим завдяки реалізації програми ЮНІСЕФ, про що розповіла Ольга Долініна, керівник
освітніх програм ЮНІСЕФ в Україні.
Олег Панченко, д-р мед. наук, професор,
заслужений лікар України, назвав інформаційно-психологічну безпеку дитини пріоритетом
у системі освіти й охорони здоров’я і висловив
сподівання, що ця зустріч допоможе налагодити
взаємодію педагогів, психологів, лікарів і всім разом їм удасться знайти вихід із непростої ситуації.

Про проект розповідає його керівник І. Луценко
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