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Упровадження будь-якої нової освітньої технології чи системи
потребує ініціативності, сміливості, копіткої підготовчої роботи
та підтримки колег. Своїм досвідом мотивування педагогів і занурення у STREAM-освіту ділиться авторка публікації.

П

рагнучи будувати освітній процес відповідно до викликів часу, колектив нашого дошкільного закладу ухвалив рішення щодо впровадження альтернативної програми формування
культури інженерного мислення в дошкільників
“STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт” (керівник — Катерина Крутій).
Цей крок, як і будь-яке нововведення, вимагав
від педагогів розумового та діяльнісного напруження, виходу із зони комфорту, а від методичної
служби — копіткої систематичної роботи, спрямованої на мотивування колективу на детальне
вивчення програми і методичного забезпечення.
На засіданні педагогічної ради “Про
STREAM-освіту як інноваційний підхід до фор
мування базових компетенцій дітей дошкільного
віку” обговорили проблемні питання:
 актуальність і значущість впливу STREAMосвіти на формування базових компетенцій
дітей дошкільного віку;
 наступність STREAM та STEM-освіти в контексті реалізації Концепції “Нова українська
школа”;
 інноваційні форми та методи організації
освітньої діяльності дошкільників за альтернативною програмою (освітні ситуації,
едьютейнмент, сторітелінг);

Пізніше з педагогами був проведений проблемний семінар “STREAM-освіта — новий ін
теграційний підхід до розвитку, виховання й на
вчання дітей”. У ході його теоретичної частини ми
розглянули методичні засади програми, зокрема
роботу за блоково-тематичним плануванням.
Під час практичної частини обмінювалися думками, вносили пропозиції щодо того, як облаштувати середовище, що розвиває і виховує дослідників, як часто доцільно змінювати й оновлювати
його наповнення. Моделювали і створювали макети STREAM-осередків.
Вивчали медіатеку електронної версії журналу “Джміль”, який допомагає поєднати живопис, літературу, музику для пізнання довкілля.
Обговорювали варіанти використання електронних додатків журналу в освітній роботі з дітьми.
Проведена робота спонукала до нових зустрічей та подальшого обговорення. Зокрема було
організовано такі заходи:
 дискусію “Інженери навколо”;
 ігрові інтерактивні вправи
“Що таке STREAM?”;
 педагогічну майстерню “Як побудувати заняття (освітню ситуацію) за компонентами
STREAM-освіти дошкільників?”;
 методичну панораму перегляду освітньої
роботи з дітьми.

 конструювання як метод розвитку інженерного мислення дітей;
 стан науково-методичного забезпечення та
створення педагогічних умов для реалізації
STREAM-освіти в закладі.
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УПРОВАДЖУЄМО
STREAM-освіту

У ДОДАТКАХ
ПРАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ
до “ДВ”
для освітньої роботи з дітьми
ЖУРНАЛ ДОПОМАГАЄ ОРГАНІЗУВАТИ РОБОТУ ДІТЕЙ У ПІДГРУПАХ

“Джміль” № 3: ЕНЕРГІЯ ТА РУХ

* Ціна за умови придбання
на групу — від 5 примірників.
Без урахування вартості пересилання

3гр6н*

 Бесіда за сюжетною картиною “Не забувайте підзарядитися!”
та комікс про те, як поновити сили
 Майстер-класи зі створення іграшок: “Вітрячок”, “Лабіринт”,
“Піца”, “Таємничий острів”
 Мандри ракети у Всесвіті та космічний колаж
 Цікаві досліди з пошуку енергії в звичайних речах
 Правила безпеки при користуванні
електроприладами (вірші та ілюстрації)
 Майстер-клас з кримськотатарського розпису
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“Палітра педагога” № 3: ДОСЛІДЖУЄМО ВОДУ
Освітня подорож до тропічного лісу — рекордсмена з вологості
Заняття про воду для дітей усіх вікових груп
Заняття в групі вільного розвитку особистості за системою М. Монтессорі
Театралізоване дійство за мотивами
твору О. Кротюк “Чорне море й синій кит”
 Розвага в басейні
* Без урахування
грн*
 Свято дощу для дітей та їхніх родин
вартості пересилання
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БЕЗОПЛАТНІ
Е-МАТЕРІАЛИ

Скануйте QR-коди на сторінках журналів
і завантажуйте матеріали для роботи:

ü  картки до дидактичних ігор ü  пам’ятки ü  репродукції картин ü  фонограми тощо
Додатки можна передплатити разом з “ДВ” (індекс комплекту — 95989)
або окремо (“Палітра педагога” — 40296, “Джміль” — 40295)
на Укрпошті чи на сайті jmil.com.ua
Замовляйте окремі випуски: books@dvsvit.com.ua, (067) 504-50-22
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