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Світ навколо стрімко змінюється, змінюючи й нас. Багато традиційних професій набувають принципово нових рис. Зокрема пропонуємо
по-іншому поглянути на діяльність і професійний розвиток помічниці
вихователя. Своїми м
 іркуваннями ділиться керівниця дитячого садка.

НОВИЙ ОБРАЗ
ПОМІЧНИЦІ ВИХОВАТЕЛЯ
Той, хто має великий досвід роботи в дошкіллі,
може пригадати час, коли робота помічниці вихователя була розписана по хвилинах і стосувалася
виключно забезпечення відповідного санітарного стану приміщень: прибирання, миття, провітрювання, просушування та інших видів господарських робіт.
Типовий портрет няні дитсадка — прибиральниця з ганчіркою, завжди готова допомогти дитині виконати туалетні процедури, нагодувати її та вкласти спати. Але так було
в далекому минулому.
Сучасні тенденції в розвитку дошкілля
у світі розширюють горизонти, піднімають
помічниць вихователів на новий якісний
рівень, що проявляється в їхній посильній
участі в освітньому процесі та плідній праці спільно з педагогами та батьками.

формування в малят культури споживання
їжі та навичок самообслуговування;
належний догляд, уважний нагляд та допомога дітям під час туалетно-гігієнічних процедур;
участь у здоров’язбережувальних практиках
(розвиток великої моторики, загартувальні
процедури);
участь в освітньому процесі, розвагах, святах, екскурсіях та інших заходах;
допомога-участь у соціалізації вихованців;
робота з батьками.

Помічниця вихователя — це вже не технічний працівник, не няня, а повноцінний
партнер педагога, його творча соратниця
в облаштуванні розвивального простору
групи та активна учасниця життя малюків.
Зміст діяльності помічниці
вихователя:
сумлінне ефективне виконання посадових обов’язків із дотримання
санітарно-гігієнічних вимог до утримання приміщень;
піклування про безпеку життєдіяльності малюків;
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Завжди рада прислужиться
Наша суперпомічниця!
(Це та наступні фото надані авторкою)
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✔ Пропустили актуальну
тему номера?

✔ Вам до вподоби запах
свіжої фарби, шелест сторінок?

✔ Загубили примірник
із потрібними матеріалами?

✔ Збираєте власну бібліотечку,
упорядковуючи випуски за темами?

✔ Мрієте читати улюблені фахові
видання на своєму ґаджеті?

✔ Використовуєте наочність
в роботі з дітьми?

Купуйте та передплачуйте
ЕЛЕКТРОННІ ВЕРСІЇ на сайті
journals.ua/prof/obrazovanie
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на сайті jmil.com.ua/peredplata
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