Всеукраїнський онлайн марафон
«Реалізація змісту Державного стандарту дошкільної освіти в парціальних програмах»
Міністерство освіти і науки України спільно з ДУ «Український інститут розвитку
освіти» та у партнерстві з видавництвом «Ранок» продовжує проводити щотижневі зустрічі в
рамках Всеукраїнського онлайн марафону «Реалізація змісту Державного стандарту
дошкільної освіти в парціальних програмах».

Наші незмінні модератори зустрічі – Наталія Гавриш, доктор педагогічних наук,
професор та Ольга Косенчук, кандидат педагогічних наук, доцент, начальник відділу
дошкільної та початкової освіти ДУ «Український інститут розвитку освіти» щиро та тепло
привітали всіх з прийдешнім новим навчальним роком. Непростим, хвилюючим, сповненим
викликів, але все ж нашим освітянським новим роком. І продовжуючи своє педагогічне
зростання в професії, ми на своєму фронті наближаємо Перемогу. Миру бути!
Як підкреслила Наталія Василівна, не випадково в перший день навчального року
розпочинаємо марафон не з навчальної програми, а саме з театралізованої діяльності. Саме
театралізовані ігри позитивно впливають на емоційну сферу дитини, акумулюють життєву
мудрість, оптимізм, енергію людей. Театр – це високий рівень естетичного виховання, адже
він поєднує в собі впливи музики, танцю, пластики, мовлення та образотворчого мистецтва.
Автор парціальної програми для дітей старшого дошкільного віку «Вітаю, театре»
Лілія Макаренко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти
Маріупольського державного педагогічного університету професійно та цікаво презентувала
свою програму, яка націлена на виховання в старших дошкільників інтересу до театрального
мистецтва, розвиток творчих здібностей і вміння застосовувати засоби емоційно-образної
виразності, формування готовності до театралізованої виконавської діяльності та досвіду
участі у виставі.

Театр – це найкращий засіб спілкування людей, розуміння їх сокровенних почуттів. Це
особливий вид творчості, здатний розвивати в дитині творчі задатки, стимулювати розвиток
психічних процесів, удосконалювати тілесну пластичність, формувати творчу активність,
сприяти скороченню духовної прірви між дорослими і дітьми. Все життя дитини насичене
грою, кожна дитина хоче зіграти в ньому свою роль. У грі дитина не тільки отримує
інформацію про навколишній світ, закони суспільства, красу людських відносин, але й
вчиться жити в цьому світі, будувати взаєминами з оточуючими, а це в свою чергу вимагає
творчої активності особистості.
Тому, якщо для вас це актуально, а ви пропустили чергову зустріч, яка відбулась
01.09.2022 о 17.00, приєднуйтесь до її перегляду з офіційної FB-сторінки УІРО та за
покликанням.
Знайомтесь, вивчайте та активно впроваджуйте у своїй педагогічній діяльності та
родинному вихованні отримані знання!
Протягом тижня проходьте тестування, щоб отримати сертифікат учасника.
#дошкілля #дошкільна_освіта #дошкільнаосвіта

