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ЯКІСТЬ ОСВІТИ

Ц

ього року дошкільна освіта перебуватиме в центрі
суспільної уваги. Серед запланованих кроків: упровадження нової редакції Базового компонента дошкільної
освіти, затвердження Концепції розвитку дошкільної освіти,
професійного стандарту вихователя, змін до Закону України
“Про дошкільну освіту”. Планується також масштабне дослідження якості освітнього процесу в дошкільних закладах.
У першому випуску року ми зібрали матеріали різних
державних установ, до завдань яких належить забезпечення
якості дошкільної освіти, та кращі розробки практиків.
Для керівників:
 Аналіз розвитку дошкільної освіти: виклики,
здобутки та перспективи.
 Підтримка працівників дошкілля на державному
рівні: результати дослідження.
 Поради щодо налагодження внутрішньої системи
забезпечення якості освіти в ЗДО.
 Огляд оновлених комплексних освітніх програм
“Дитина” та “Стежинки у Всесвіт”.
Для практиків:
 Робота над казкою “Кривенька качечка”.
 Цикл ранкових зустрічей у лютому.
 Римовані таблиці для
автоматизації звуків.
 Зимова прогулянка.
 Весняне музичне свято.

ТВОРІМО ЯКІСНУ ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ РАЗОМ!
ФОТОКОНКУРС “НАШІ ДІТИ”
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Новий !
конкурс

Більше, ніж просто
журнали…

РОЗДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ —
для дітей, батьків і педагогів
До кожного випуску журналу “Дошкільне виховання”

та його додатків “Палітра педагога” і “Джміль”
ви можете безоплатно завантажити дидактичні матеріали:

✔
✔
✔
✔

ПАМ’ЯТКИ
ІНСТРУКЦІЇ
КАРТКИ до дидактичних ігор
КОРЕКТУРНІ ТАБЛИЦІ
тощо

“СТІНИ, СТЕЛЯ І ПІДЛОГА,
які говорять”

С

учасна педагогічна технологія облаштування освітнього простору “Стіни, стеля і підлога, які
говорять”, яку презентувала на сторінках журналу докторка пед. наук, професорка Катерина
Крутій (“ДВ”, 2019, № 1, № 3, № 4), викликала потужну хвилю інтересу серед педагогів.
Запрошуємо поділитися успішним досвідом і цікавими знахідками всіх, хто взявся за втілення
цих ідей і знає, як збагатити персональний простір ДИТИНИ і якнайповніше реалізувати можливості її саморозвитку в умовах закладу дошкільної освіти.

Як завжди, чекаємо ваших заявок
на участь у Конкурсі разом із конкурсними матеріалами на електронну
адресу редакції: dv@dvsvit.com.ua

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ УЧАСТІ
в Конкурсі
✓ ФОТОГРАФІЇ розвивального

осередку на стіні/стелі/підлозі. Світлини мають чітко продемонструвати загальний вигляд локації з усіма
зображеннями, мотиваційними та
інформаційними елементами, деталями, додатковими пристроями
і пристосуваннями тощо. Окремі деталі та способи застосування локації в діяльності дітей бажано проілюструвати додатковими фото.

БОНУС: ФОНОГРАМИ
до кожного сценарію!

✓

Короткий ОПИС розробки із
зазначенням назви, вікової адресації, призначення та ролі у візуалізації інформації, змісту зображень
і деталей (а також матеріалів, розмірів тощо), місця розташування
в інтер’єрі закладу, способів застосування в системі розвивально-навчально-виховних впливів на дітей
(ігри, вправи, завдання, бесіди та ін.).

ЯК ОТРИМАТИ БЕЗОПЛАТНУ НАОЧНІСТЬ?
Відскануйте

Завантажте

Роздрукуйте Працюйте!

Приділяйте час дітям,
а не пошукам матеріалів!
Передплачуйте журнали:
 на сайті jmil . com . ua / peredplata
оберіть зручний варіант передплати

!DV_2020-02_Cover хлопчик.indd 2-3

 у будь-якому відділенні Укрпошти
індекс комплекту — 95989

✓ ЗАЯВКА на участь.

Найкреативніші розробки публікуватимуться на шпальтах журналу
впродовж року. Переможців визначить читацьке голосування, а підсумки Конкурсу редакція оголосить
у “ДВ”, 2021, № 3.
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за посиланням: dv.in.ua/konkurs
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