Програма «Дитина»

Програма адресована працівникам закладів дошкільної освіти,
методистам, батькам вихованців, студентам та усім, хто цікавиться розвитком
дітей дошкільного віку. Освітня програма відповідає вимогам до сучасних
програм, за якими мають право працювати ЗДО комунальної та приватної форм
власності та реалізує Базовий компонент дошкільної освіти. Програма містить у
собі завдання комплексного характеру та оптимального рівня складності, що
відповідає їхнім віковим особливостям та узгоджений з концепцією і програмою
НУШ. Доступність і чіткість викладу матеріалу робить її зручною для
використання.
Ідейним лідером та керівником проекту є ректор Київського університету
імені Б.Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік НАПН
України В.О.Огнев’юк. Основу авторського колективу становлять науковці
кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету
імені Б.Грінченка: Г.В.Бєлєнька, О.Л. Богініч, Н.І.Богданець-Білоскаленко,
В.М.Вертугіна, К.І.Волинець, Л.В.Гаращенко, Н.М.голота, О.А.Іваненко,
І.І.Карабаєва, А.В.Кишинська, О.В.Коваленко, О.Д.Літіченко, О.В.Лобода,

О.О.Лінник, О.В.Мартинчук, М.А.Машовець, Н.І.Мельник, О.А.Половіна,
Ю.Ю.Савченко, Н.Б. Сиротич, Г.В.Смольникова, Г.С.Тарасенко, І.Є.Товкач.
Метою є формування основ світогляду цілісної життєво активної
гуманістично спрямованої особистості – громадянина(ки) демократичного
суспільства, який(а) у своїй життєдіяльності буде сповідувати національнокультурні, загально-людські та громадянські цінності.
Зміст освітньої роботи з дітьми структуровано за принципом
інваріантності та варіативності, що дає змогу відійти від традиційної системи
зайняти, уможливлює інтеграцію різних видів діяльності та тісно пов'язано з
реаліями життя, потребами та інтересами сучасних дітей.
Основний акцент зроблено на етично-естетичній складовій освітнього
процесу, яка сприяє формування основ ціннісних орієнтацій особистості та її
духовного розвитку. Реалізація програмних вимог забезпечить належні умови
для зростання здорової, щасливої, самодостатньої, творчої особистості.
Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років
«Дитина» є складовою нового методичного комплекту та зорієнтовано на
втілення основних положень Базового компонента дошкільної освіти України та
завдань Освітньої програми «Дитина».
У виданні розкрито концептуальний підхід до побудови освітньої роботи
із сучасними дітьми дошкільного віку, представлено методи і прийоми реалізації
завдань кожної освітньої лінії, надано зразки варіативних форм організації
взаємодії дітей з іншими учасниками освітнього процесу, представлено нові
форми роботи з батьками.
Використовуючи методичні рекомендації, педагоги та батьки дошкільнят
зможуть успішно формувати особистість дитини, забезпечивши їй комфортне,
інтелектуально та емоційно насичене життя у період дошкільного дитинства.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН України
№ 1/11-4960 від 23.07.2020 р.)
Покликання на презентацію програми:
https://youtu.be/APj3WAnWSSE

