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Інтегрована освіта:
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Інтеграція — основоположний принцип системи сучасної освіти загалом і дошкільної зокрема.
Ключова її перевага — у результаті: діти отримують
не розрізнені знання з окремих галузей, а цілісну
картину світу і навички, необхідні їм у реальному
житті. Водночас упровадження інтегрованого підходу в практику освітньої роботи викликає у педагогів чималі труднощі.
У цьому випуску ми зібрали кращі матеріали з досвіду роботи й методичні поради, які допоможуть
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Передплатний індекс 40296
Вигідна передплата — на сайті jmil.com.ua
Всеукраїнське видання
для педагогів та батьків
Видається з 1997 року

№ 4 (108) 2018
Виходить 6 разів на рік
Науково-методичний додаток
до журналу “Дошкільне виховання”
Міністерства освіти і науки України

• Як спланувати освітній процес на основі принципу інтеграції?
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