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Вітаємо, колеги!

Це Міністерство освіти і науки України з добіркою актуальних можливостей для

освітян та найважливіших новин, які стосуються дошкілля. Сьогодні читайте про

вакцинацію проти COVID-19, методику ECERS-3, професійний розвиток педагогів, а

також про інші новини та можливості.

Тож почнемо!

 

ЗБІРКА ЗАПИТАНЬ ТА ВІДПОВІДЕЙ
ПРО ВАКЦИНАЦІЮ ПРОТИ COVID-19 ДЛЯ ОСВІТЯН

Працівники закладів освіти є однією з пріоритетних груп, які зараз щеплюють проти

COVID-19 в Україні. Щоб освітяни могли зробити свідомий вибір і захистити себе від

коронавірусної хвороби, Міністерство охорони здоров’я разом з ЮНІСЕФ створили

для них збірку відповідей на найпоширеніші запитання про вакцинацію проти COVID-

19.

У збірці «Освітянам: запитання і відповіді про вакцинацію від COVID-19» є відповіді на

запитання про те, які вакцини використовує Україна, як вони діють, які можуть бути

реакції на них, про те, коли і як можна щепитися людям з різними супутніми

хворобами та тим, хто вже переніс COVID-19. В ній також можна знайти алгоритм

запису освітян на вакцинацію та інструкцію, як поводитися під час та після щеплення.

Збірку створено та опубліковано за підтримки уряду Швейцарії. Її електронну версію

можна знайти за посиланням. 

 

ПРОЄКТ ЕКО ПЛЮСПЛЮС — ПРО ЕКОЛОГІЮ ТА ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ ДЛЯ ДІТЕЙ

ЕКО ПЛЮСПЛЮС — соціально-виразний, анімаційний проєкт телеканалу

ПЛЮСПЛЮС про екологію та захист довкілля. За допомогою анімації та легкою,

доступною для сприйняття дитиною мовою, ЕКО ПЛЮСПЛЮС розповідає про

важливі екологічні проблеми сучасності. У травні 2021 року проєкт ЕКО ПЛЮСПЛЮС

від телеканалу ПЛЮСПЛЮС групи 1+1 media став доступним на освітній платформі

ЮНІСЕФ Learning Passport.

ЕКО ПЛЮСПЛЮС піднімає надзвичайно важливе питання нашого часу — стале

споживання та використання ресурсів. У різних епізодах йдеться про теми екозвичок,

переробки або економного використання води та електроенергії, сортування сміття,

свідомого споживання тощо. Переглядайте відеролики тут. 

Learning Passport — глобальна платформа освітніх матеріалів ЮНІСЕФ та Microsoft,

яка впроваджується в Україні у співпраці із Українським інститутом розвитку освіти.

Платформа — у відкритому доступі, є простою і зручною для користування серед

вчителів, учнів, студентів та батьків дітей дошкільного віку. Вона містить матеріали,

адаптовані чи/та створені для дітей з особливими освітніми потребами. Для

реєстрації на платформі потрібно ввести свій номер телефону та СМС-код, який буде

надіслано за відповідним номером. 

 

НАЦІОНАЛЬНА ПЛАТФОРМА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІВ EDWAY
ВЖЕ ПРАЦЮЄ

1 червня 2021 року відбулася онлайн презентація платформи можливостей для

професійного розвитку вчителів Edway. Головною метою платформи є цифрова

підтримка педагогів та створення активної педагогічної спільноти, яка буде об’єднана

ідеями розвитку сучасної освіти. На платформі є персональний кабінет учителя, який

допоможе освітянам створити індивідуальний план курсової перепідготовки та

систематизувати вибір необхідних заходів підвищення кваліфікації.

Платформу створено ГО «ЕдКемп Україна» і компанією «Прозорі рішення» за

підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та інституційних партнерів:

Українського інституту розвитку освіти (УІРО), Державної служби якості освіти,

Служби освітнього омбудсмена, Інституту освітньої аналітики МОН України. Дізнатись

більше про платформу можна за цим посиланням. 

 

1,2 ТИСЯЧІ ДИТСАДКІВ ВПЕРШЕ ОТРИМАЮТЬ ДОСТУП
ДО ШВИДКІСНОГО ФІКСОВАНОГО ІНТЕРНЕТУ

Кабінет Міністрів України затвердив розподіл 483,8 млн гривень 670 територіальним

громадам для реалізації проєкту «Інтернет-субвенція». За рахунок коштів субвенції

Міністерства цифрової трансформації та за умови ефективних закупівель на рівні

громад, до оптичного інтернету буде вперше підключено 3 652 села, в яких понад 11

тис. об’єктів. З-поміж них — 1,2 тисячі закладів дошкільної освіти.

Для кожного об’єкту за рахунок субвенції буде організовано Wi-Fi-мережу. При цьому

заклади не сплачуватимуть абонплату до кінця 2022 року. Докладніше — на сайті

МОН.

 

ВІЗУАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ПРОСТОРУ В ДИТСАДКУ:
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ

Візуальне оформлення простору має допомагати творити освітнє середовище, бути

частиною навчально-пізнавальної складової дня, а також створювати атмосферу

«свого» простору, який творять самі діти. Про філософію візуального оформлення

простору йдеться у міжнародній методиці ECERS-3. Відповідно до неї візуальні

матеріали, зокрема, мають бути актуальними та зрозумілими для дітей, а також

розміщуватись так, щоби діти могли їх роздивитись.

Про те, які візуальні матеріали варто використовувати, навіщо дітям підписувати

зображення, якщо вони ще не читають, у який спосіб оформити простір, щоби діти

почували себе як вдома — у матеріалі експерток Команди підтримки реформ

Міністерства освіти і науки України. Завантажуйте та читайте його за посиланням. 

 

ЯК ПІДТРИМАТИ БАТЬКІВ МАЛЮКІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМ РОЗВИТКУ:
ПОРАДИ ВІД ФАХІВЦІВ

Коли в батьків народжується дитина з порушеннями розвитку чи інвалідністю, вони

почуваються розгубленими й безпорадними. Такий стан називається «криза». У цій

ситуації важливо, щоби спеціалісти (наприклад, працівники пологового, сімейні лікарі,

педіатри, фахівці центрів раннього втручання тощо) та близькі люди розуміли, що

відчуває сім’я, знали, як реагувати на це, як можна підтримати батьків.

Фахівцям і людям, які підтримують батьків, важливо уважно слухати про проблеми та

труднощі, які переживають батьки, дозволяти їм ділитися будь-якими припущеннями

про здоров’я і прогнозувати розвиток дитини; допомагати батькам усвідомити, що їхні

почуття, зокрема негативні, мають право на існування, і їх слід зрозуміти й пережити;

забезпечити батькам можливість регулярно зустрічатися з фахівцями чи друзями, з

якими можна обговорити розвиток, поведінку дитини, враження і спостереження за

нею. 

Також слід розуміти, що батьки можуть не погоджуватися і сперечатися, гніватися на

фахівця, який нібито змушує їх побачити проблеми їхньої дитини і «відбирає в них

надію». Тому варто не квапитися надавати нову інформацію, а робити це

доброзичливо та терпляче і в такий момент, коли батьки можуть її сприйняти та

інформувати батьків про можливість спеціалізованої допомоги і підтримки їхньої

дитини та всієї сім’ї.

Більше порад для спеціалістів та близьких людей — у буклеті «Якщо малюк

народився із порушенням розвитку» за посиланням.

 

ЯК ВПЛИВАТИ НА ПОВЕДІНКУ ДИТИНИ РОЗУМНО І ЗДОРОВО:
СТАТТЯ ВІД ЮНІСЕФ

У всіх батьків настає момент, коли їм складно визначити, як найкраще встановити

дисципліну для дитини. Не має значення, хто перед ними — малюк в істериці чи

роздратований підліток — часом складно впоратися з емоціями. Навряд чи є батьки,

які хотіли б опинитися в такій ситуації — але суть в тому, що крики та фізичне

насильство ніколи не приносять користі.

На щастя, є й інші, більш ефективні способи, і один з них — позитивна дисципліна.

ЮНІСЕФ проконсультувалися з Люсі Клавер, професоркою з соціальної роботи з

дітьми та родинами в Оксфордському університеті та матір'ю двох хлопчиків, щоб

дізнатися, як цей підхід може допомогти батькам налагодити позитивні стосунки з

дітьми та навчити їх таких навичок, як відповідальність, співпраця та самодисципліна.

Ці поради стануть в нагоді всім, хто працює з дітьми. Читайте статтю на сайті

ЮНІСЕФ. 

 

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ

30 червня 2021 року о 19:00 відбудеться майстер-клас «Модуляція в щастя»
щодо використання метафоричних асоціативних карт (МАК) в роботі музичного

керівника. Під час події буде розібрано такі теми: що таке МАК і як їх

застосовувати, особливості роботи музичного керівника з МАК, необхідний для

роботи інвентар, методики роботи з картками. Організовує захід Академія

Талановитих Керівників. Деталі — за посиланням.

Онлайн-проєкт «Творча Читальня» — це серія відеоуроків, кожен з яких

містить читання й творче завдання з покроковою інструкцією. «Творча

Читальня» розрахована на дітей 4-7 років. Відео будуть корисні батькам та

освітянам, які шукають свіжі ідеї для занять з малюками. Переглядайте

відеоуроки тут. 

На сьогодні все! Дякуємо, що читаєте нашу добірку новин та корисних матеріалів.

Отримувати цю розсилку – ваш вибір. Якщо ви НЕ ХОЧЕТЕ її читати, будь ласка,

дайте знати у цій формі за посиланням.

Якщо ж ви знаєте колег, які теж хотіли би отримувати такі листи, надішліть їм для

заповнення посилання на анкету – https://forms.gle/g25BuZ47ntL8TiBYA.
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