Програма «Я у світі»
Провідна ідея програми – оптимально використовувати можливості віку
дитини для її повноцінного розвитку. Програма орієнтує освітян на розвиток у
дитини особистісного досвіду в чотирьох основних сферах життєдіяльності –
власному Я, природному, предметному та соціальному просторах.
Автор – науковий редактор та упорядник – Олена КОНОНКО, завідувач
кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи
Гоголя, доктор психологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки.
Програма розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі»
відповідає Базовому компоненту дошкільної освіти. У ній відображено вимоги
до оновленого змісту освіти, уніфіковано вимоги до розвиненості, вихованості й
навченості дитини впродовж дошкільного дитинства.
Основні акценти – гармонійний та різнобічний розвиток дитини,
формування її особистості, створення в умовах дошкільного закладу
розвивального життєвого простору, сприятливого для:
• закладання основ компетентності дитини;
• забезпечення балансу фондів «можу» і «хочу»;
• виховання зачатків ціннісних ставлень до природи, культури, людей,
власного Я;
• розвитку в дитини творчих здібностей, уміння генерувати оригінальні ідеї
та неординарно розв’язувати проблеми;
• формування її готовності до майбутнього шкільного життя.
Програма містить дві складові змісту освіти:
Інваріантна – від народження до шести років
Варіативна – від трьох до шести років
Інваріантну складову структуровано відповідно до нової редакції
Базового компонента дошкільної освіти. Програмовий зміст викладено за
освітніми лініями: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у
природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Діяльність дитини», «Дитина
в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».
Матеріали варіативної складової змісту також структуровані відповідно
до віку та подано за освітніми лініями: молодший і середній дошкільний вік –
«Іноземна мова» (англійська), «Хореографія»; старший дошкільний вік –
«Комп’ютерна грамота», «Іноземна мова» (англійська), «Хореографія», «Шахи».
Додатки до Програми містять орієнтовні розпорядок дня дітей, розподіл
занять на тиждень, музичний репертуар, переліки художніх творів та інші
практичні матеріали для роботи з дітьми.

Програма легко сприймається за своєю структурою, складовими кожного
розділу та створює простір для творчого використання різних педагогічних
технологій, прояву гнучкості в підході до кожної дитини.
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Покликання на презентацію програми:
https://youtu.be/y-DzwZ-A0Ho

