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Ответить Переслать Удалить Спам! Переместить Еще

Вітаємо, колеги!

Це Міністерство освіти і науки України з добіркою актуальних можливостей для

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

проєкти професійних стандартів вихователя і керівника (директора) закладу

дошкільної освіти, вакцинацію освітян, дослідження якості дошкільної освіти, ігри для

дошкільнят, а також про інші новини та можливості.

Тож почнемо!

 

ДОЛУЧАЙТЕСЬ ДО ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ ПРОФЕСІЙНИХ
СТАНДАРТІВ ВИХОВАТЕЛЯ ТА КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкти

професійних стандартів «Вихователь закладу дошкільної освіти» та «Керівник

(директор) закладу дошкільної освіти». Проєкти цих документів містять інформацію

про умови праці та допуску до роботи, навчання та професійний розвиток,

нормативно-правову базу, що регулює відповідну професійну діяльність, загальні

компетентності вихователів і директорів закладів дошкільно освіти, перелік трудових

функцій, а також їхній опис тощо. 

Ознайомитись із обома проєктами професійних стандартів можна за посиланням на

сайті МОН. 

Зауваження та пропозиції можна внести до 15 липня за допомогою форм за

посиланнями:

Вихователь закладу дошкільної освіти https://bit.ly/2UogOXm 

Керівник (директор) закладу дошкільної освіти https://bit.ly/3dNo325 

Також їх можна надіслати в письмовому вигляді та електронною поштою за

адресами: Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135,

e-mail: savytska@mon.gov.ua.

 

ПОНАД 410 ТИС ОСВІТЯН ВЖЕ ВАКЦИНУВАЛИСЬ ВІД COVID-19 

Уже понад 410 тисяч працівників закладів дошкільної, загальної середньої,

позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої

освіти вакцинувались та захистили себе від COVID-19!

Розпочніть новий навчальний рік безпечно та у звичному режимі й ви!

Вакцинуватись можуть працівники всіх закладів, незалежно від форм власності та

структури підпорядкування. Запис на вакцинацію здійснює керівник закладу за

алгоритмом, ознайомитись з яким можна на сайті МОН за посиланням.

Чи потрібно вакцинуватися тим, хто вже перехворів на COVID-19? Хто є гарантом

якості вакцин? У спеціальному збірнику з вакцинації для освітян є відповіді на всі

основні питання щодо вакцинації проти COVID-19. Завантажуйте та читайте його тут. 

 

ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
В НОРВЕГІЇ — МАТЕРІАЛИ ВЕБІНАРІВ

22 та 29 червня 2021 року відбулись вебінари «Вимірювання якості дошкільної освіти

в Норвегії» за участі міжнародної експертки Елізабет Бьорнестад, докторки

педагогічних наук, професорки Університету Осло Метрополітен (Осло, Норвегія). Під

час вебінару Елізабет Бьорнестад розповіла про досвід використання шкал ECERS

для вимірювання якості дошкільної освіти в Норвегії, специфіку використання,

виклики та отримані результати.

Проведення досліджень на національному рівні є дуже важливими, адже їхні

результати обґрунтовують внесення змін до освітньої політики, надають пропозиції

щодо удосконалення підготовки педагогів та практичної роботи дитячих садків

незалежно від форми власності. Ключовим питанням для закладів дошкільної освіти є

надання можливості дітям вільно досліджувати навколишній світ, бути у безпеці і

добробуті, активній залученості до діяльності, яка відбувається впродовж дня.

Ключова роль вихователів —  сприяти розвитку дитини у середовищі, яке

створюється педагогами і відповідає вимогам високої якості освітньої послуги.

Переглянути вебінар та дізнатись більше про всі етапи проведення дослідження за

методикою ЕCERS – від підготовки експертів до отримання результатів вихователями

– можна за посиланням на сайті ЮНІСЕФ.

Захід відбувся в межах реалізації проєкту Дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ)

«Створення дружнього до дитини та інклюзивного середовища в закладі освіти» у

партнерстві з Європейським центром ім. Вергеланда (Норвегія). 

 

КОРИСНЕ ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ: ЩО ТАКЕ РЕДЖІО-ПЕДАГОГІКА

У 60-х роках XX сторіччя в Італії Лорис Малагуцці разом з адміністрацією та

громадянами провінції створив мережу унікальних на той час закладів дошкільної

освіти для дітей від трьох до шести років. Головним принципом заснування цих

закладів було співфінансування муніципалітету та батьків. Це зробило садки

світськими на відміну від інших закладів. Таку ідею педагог впроваджував, щоб

забезпечити доступ до дошкільної освіти кожній дитині, незалежно від її соціального

статусу, походження й освітніх потреб. 

Серед основних принципів реджіо-підходу: повага до дитину, зрозумілі правила,

прийняття різних точок зору й повсякчасне навчання (а не лишу у відведений для

цього час). Дізнайтеся більше про історію та ідеї для реалізації реджіо-підходу в

матеріалі експерток Команди підтримки реформ Міністерства освіти і науки України за

посиланням.

 

«ЧЕРВОНІ ПРАПОРЦІ»: ЯК БАТЬКАМ ОЦІНИТИ РОЗВИТОК МАЛЮКІВ

Кожна дитина пізнає світ у своєму темпі й потребує різного обсягу підтримки з боку

дорослих. Не варто порівнювати малюка з іншими дітьми, але точно варто періодично

оцінювати розвиток дитини. Це допомагає зрозуміти, як правильно підтримувати,

розуміти, приймати, допомагати дочці або сину розвиватися у своєму темпі. І головне

– це допомагає вчасно виявити труднощі в розвитку та якнайшвидше почати

правильну підтримку.

Як дитина реагує на інших людей? Як поводиться з іграшками? Як спілкується?

Оцінити розвиток малюків до 3 років батьки можуть за таблицею «Червоні прапорці»

за посиланням. 

Будь-який прапорець – це привід для консультації з фахівцем раннього втручання,

сімейним лікарем, педіатром або невропатологом. Раннє втручання орієнтоване на

дітей у перші роки їхнього життя, оскільки раннє виявлення біологічних та соціальних

чинників ризику щодо порушення розвитку дитини дає можливість своєчасно почати

інтенсивну допомогу в ранньому віці, коли розвиток дитини особливо піддається

впливу. У цей період є найвищі шанси запобігти появі обмежень як у функціонуванні

сім’ї, так і в фізичному та психосоціальному розвитку дитини.

Вчасне залучення спеціалістів до допомоги дитині у ранньому віці позбавляє

серйозних проблем у майбутньому. Читайте більше про раннє втручання у

спеціальному розділі на сайті ЮНІСЕФ. 

 

НАУКА ГРИ — РОЛЬ ІГОР У РОЗВИТКУ ДИТИНИ

У перші три роки життя мозок дитини розвивається найбільше. Один з найкращих

способів підтримувати розвиток дитини – це ігри. На перший погляд, може видатися,

що суть ігор – у тому, щоби було весело, та для малюків і дошкільнят це ще далеко не

все. Йдеться про навчання та формування важливих життєвих навичок – від

розв'язання проблем до висловлення ідей – та зміцнення зв’язків між дорослими й

дитиною. 

ЮНІСЕФ спільно з LEGO Foundation вирішили дослідити ігри з наукової точки зору –

 як з їхньою допомогою можна допомогти дитині рости й розвиватися. Читайте статтю

тут. 

 

МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ:
ВЕБІНАР ПРО БЕЗПЕЧНИЙ ІНТЕРНЕТ ДЛЯ НАЙМЕНШИХ 

Вебінар «Перша дитяча подорож безпечним Інтернетом: що про це має знати

вихователь» відбудеться у четвер 15 липня о 18:30 на Facebook-сторінці

#stop_sexтинг. 

Маленькі діти вправно користуються додатками на смартфонах батьків. Відповідно до

дослідження «Виховання дітей в епоху екранів», 81% батьків 3-4-річних дітей

зазначають, що їхні діти переглядають матеріали на YouTube. Крім корисних відео,

доволі часто там знаходиться і шкідливий контент, який впливає на емоційний стан та

подальший психосоціальний розвиток дитини. Тому вихователі закладів дошкільної

освіти мають бути обізнаними у таких питаннях. 

Під час вебінару буде йтись про:

вплив на дітей дошкільного віку інтернету та гаджетів;

поширені онлайн-ризики для дітей 4-6 років;

ознаки, що дитина потрапила під вплив шкідливого контенту;

шляхи профілактики ризикованих ситуацій в інтернеті з дитиною дошкільного

віку;

те, до кого необхідно звернутись, якщо дитина потрапила у ризиковану

ситуацію в інтернеті.

На вебінарі також буде представлено урок «Моя перша подорож безпечним онлайн-

простором». Він розроблений для того, щоби сформувати у дітей дошкільного віку

навички безпечної поведінки в інтернеті. Урок буде доступний тут. 

 

ВІДБУЛОСЯ ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ БЕЗБАР’ЄРНОСТІ

На першому засіданні Ради безбар’єрності, яку створено для моніторингу та

контролю стану виконання Національної стратегії зі створення безбар’єрного

простору в Україні до 2030 року було розглянуто пріоритетні ініціативи від міністерств

у кожному з шести напрямів безбар’єрності. Вони увійдуть до Плану заходів на 2021-

2022 роки на виконання Нацстратегії. 

Серед пріоритетів МОН у цьому напрямку є розвиток мережі інклюзивно-ресурсних

центрів (ІРЦ), які надають послуги для дітей з особливими освітніми потребами. За

словами заступниці Міністра освіти і науки України Любомири Мандзій, сьогодні в 

Україні працює 633 ІРЦ, а всього має бути створено 700 таких центрів. Окрім того,

особливу увагу буде приділено підвищенню кваліфікації педагогів щодо особливостей

організації навчання дітей з особливими освітніми потребами. Докладніше про

результати першого засідання Ради безбар’єрності – на сайті МОН. 

Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору в Україні була розроблена

за ініціативи Першої леді Олени Зеленської та на виконання Указу Президента

України від 3 грудня 2020 року «Про забезпечення створення безбар’єрного простору

в Україні».

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

Отримувати цю розсилку – справа добровільна. 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.

З любов'ю
команда Міністерства освіти і науки України
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