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ВІДДІЛ ОСВІТИ ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 

 

План проведення семінару-практикуму 

для вихователів закладів дошкільної освіти 

Дата: 12 грудня 2019 року 

Місце проведення: Васильківський ДНЗ № 1  «Журавлик» 

 

Тема. Методична кухня. Ігри-провокації. Використання педагогіки емпауерменту в освітньому 

процесі. 

Мета: Підвищити рівень теоретичної підготовки педагогів з питань використання в освітньому 

процесі ігор-провокацій. 

Завдання: 

- розкрити необхідність застосування інноваційних технологій; 

- удосконалити уміння і навички педагогів щодо використання педагогіки емпауерменту в 

роботі з дітьми дошкільного віку; 

- розширити та уточнити знання  педагогів щодо Реджіо-педагогіки; 

- розглянути прийоми використання ігор-провокацій. 

- сприяти обміну досвіду між педагогами ЗДО з даної теми. 

 

13.00-13.15       Реєстрація учасників Макуха В.І., завідуюча ДНЗ № 1 

13.15-13.20 Мета та завдання семінару-практикуму. 

Ознайомлення з планом роботи. 

Пароход Л.М., керівник м/о, 

вихователь-методист  ДНЗ № 1 

Теоретичний блок 

13.20.-13.40 Гра як фундаментальна технологія 

виховання людини та ефективний засіб 

виховання особистості дитини. 

Дворнік Т. А., методист НМЦ 

13.40-14.00 Принципи педагогіки-емпаурменту Устименко К.П., член м/о, 

Вихователь ДНЗ № 10 

14.00-14.20 Методична кухня. 

Місце і роль освітніх ситуацій у роботі з 

дітьми (педагогічні провокації,ситуації 

провокації в педагогіці емпауерменту). 

Пароход Л.М., керівник м/о, 

вихователь-методист  ДНЗ № 1 

14.20-14.40 Реджіо-педагогіка та реджіо-провокації. 

Як створити інноваційне предметно-

розвивальне середовище 

Пароход Л.М., керівник м/о, 

вихователь-методист  ДНЗ № 1 

Практичний блок  

14.40-15.10 Ділова гра. Реджіо-провокації для дорослих Пароход Л.М., керівник м/о, 

вихователь-методист  ДНЗ № 1 

Інформаційний блок 

15.10.-15.20 Обмін досвідом  з питань використання 

ігор-провокацій в роботі з дітьми  

члени методичного      об'єднання 

 

15.20-15.30 Експрес- інформація.  Огляд методичної та 

періодичної преси з даної проблеми      

Гурєєва О.П., член м/о,  

Вихователь  ДНЗ № 1 

15.30-15.40 Підведення підсумків роботи семінару -

практикуму.  Прийняття рекомендацій                                            

Пароход Л.М., керівник м/о, 

вихователь-методист  ДНЗ № 1 

 

 

 

http://dnz52.edu.vn.ua/index.php/dlya-pedagogiv/metodichna-skarbnichka/71-pedagogika-empauermentu


 

Рекомендації                                                                                            

семінару-практикуму 

для вихователів закладів дошкільної освіти 

 

Зважаючи на те,що сьогодні основною метою особистісного орієнтованих освітніх 

технологій є становлення творчої, цілеспрямованої особистості, здатної до саморегуляції, 

конструювання власної життєвої стратегії, а ігрові засоби мають провідне значення для 

становлення будь-яких форм діяльності дитини, рекомендуємо під час освітньої діяльності з 

дітьми дотримуватись наступних рекомендацій: 

 

1. Створити в групах закладу розвивальне предметне середовище, передбачивши 

можливість дітей проявляти себе у різних видах діяльності, з урахуванням віку, 

інтересів, нахилів та завдань їх розвитку                                    

                                                                                                   Педагоги, протягом 2019/2020 н.р. 

2. При створенні освітнього середовища в групах доцільно керуватись основними 

принципами реджіо-педагогіки 

 

Педагоги, протягом 2019/2020 н.р. 

1. Удосконалювати уміння та навички педагогів щодо використання педагогіки 

емпауерменту в роботі з дітьми дошкільного віку  

                                                                     НМЦ, вихователі-методисти,  

                                                           педагоги, постійно 

 

2. Провести тренінг для педагогів «Реалізація принципів педагогіки розуміння в роботу з 

дітьми дошкільного віку» 

                                                                                                                   НМЦ, січень 2020 р. 

 

3. Використовувати ігрові методи та прийоми в освітньому процесі з  дітьми,враховуючи 

вимоги до педагогічних технологій 

                                                                                                         Педагоги, систематично 

 

4. Впроваджувати в практику роботи з дітьми ефективні освітні технології, які найбільш 

адекватно відповідають цілям і особливостям розвитку дитини дошкільного віку                                                                              

Педагоги, систематично 

 

5. Відображати в перспективних планах освітнього процесу різні види освітніх ситуацій: 

дослідницько-пошукових,комунікативно-діалогових,ігрових тощо 

Педагоги, систематично 

  

6. Ознайомитись з досвідом роботи колег України з даної теми (журнал «Методична 

скарбничка вихователя») 

Педагоги, протягом 2019/2020 н.р. 

 

7. Створити картотеку ігор-стратегій для дітей, у які варто грати в закладі 

Члени м/о, до 01.03.2020 р. 

 


