ДОШКІЛЛЯ - НОВИЙ ПРОЄКТНИЙ НАПРЯМ
Чим далі наше суспільство просувається у державному будівництві, тим
очевиднішим стає визначальне значення освіти, підготовки молодих людей до життя.
Причому, освіта до своїх традиційних складових (знання, навички, уміння) має
обов’язково додати четверту складову – виховання дітей. Основою останньої є
КУЛЬТУРА.
Поступово приходить усвідомлення, що саме виховання людини, її внутрішня
культура стає визначальними чинниками для прогресу і особистого успіху в житті. Вже
сьогодні головним предметом уваги роботодавців є особисті якості людини, а тільки потім
– його професійність. Це означає, що виховання висувається на перше місце серед 4-х
складових освіти.
Згадаємо, як відноситься сьогоднішня школа до виховання? Нам настійно нав’язують
шкідливу думку, що виховання – це батьківська турбота. А наші вчителі залюбки до неї
пристають. Такі погляди активно заперечували українські педагогічні авторитети:
Григорій Ващенко, Софія Русова, Константин Ушинський, Василь Сухомлинський. Всі
вони висловлювалися за те, що школа починається з ВИХОВАННЯ молодих людей.
Навчальний заклад, як суспільний інститут, безумовно має опікуватися насамперед цією
функцією.
Приймаючи концептуально висловлену вище позицію, ми вирішили звернутися до
проблем дошкільної освіти. Адже саме тут закладається основні якості людини,
формуються основи світогляду. Це збіглося з нещодавно проголошеним курсом МОН
України на реформування довкілля. Тішить те, що нарешті керівництво відкрито заявило
про найближчі (і такі актуальні) пріоритети.
Ми будемо брати участь у вирішенні завдань дошкілля. Для цього започатковуємо
новий крупний проєкт «Інформаційне забезпечення закладу дошкільної освіти». Щойно
побачив світ його перший продукт –електронний щомісячний журнал «ВІСНИК
ДОШКІЛЛЯ». Призначається працівникам дитячого садка (керівникам, методистам,
вихователям), а також батькам.

Кожний із користувачів віднайде в журналі своє: новини дошкілля, огляд
нормативних документів, цікаві методичні публікації, дидактичні матеріали для
освітнього процесу, організації і проведення свят.
Родзинкою журналу є технологія інформування всіх учасників освітнього процесу
АВІЗО, яка передбачає як експонування матеріалів на стенді з широким доступом, так і
особисте інформаційне обслуговування всіх бажаючих, включаючи батьків.
Для детальнішого ознайомлення ПРОПОНУЄМО переглянути пілотний випуск
журналу, який надішлемо безоплатно ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ. Після ознайомлення
рекомендуємо прийняти рішення щодо передплати видання на першу половину нового
року. Для цього слід звернутися за реквізитами, що наведені нижче.
Довідково:
Вартість передплати на 5 місяців (з травнем включно) складає 360 грн., в тому
числі ПДВ – 60 грн. Для довідок: тел. (044) 528-28-75; (050) 92-92-208; (097) 257-85-37,
E-mail: kyiv_ini@ukr.net/. Маслова Анастасія Юріївна.

