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ОСОБИСТІСТЬ

«Люблю людей, з якими працюю…»
«Я з тобою, я — за тебе», — саме ці слова любові й підтримки
повсякчас чують від своїх педагогів вихованці недригайлівського
дошкільного навчального закладу «Барвінок», що на Сумщині.
Вони вселяють довіру до світу та дорослих кожній маленькій
особистості, додають малечі упевненості у своїх силах,
допомагають подолати страхи. Тож дітлахи почуваються
в дитячому садку захищеними і спокійними. А це, погодьтеся,
важливі умови щасливого дитинства. Як вдається створити
таку атмосферу в «Барвінку» — розповідає виховательметодист дошкільного закладу Надія Ковальова, голова
місцевого осередку Асоціації працівників дошкільної освіти
в Недригайлівському р-ні Сумської обл.
— Пані Надіє, що мотивувало вас долучитися до Асоціації працівників дошкільної освіти?
Надія Ковальова: У професійному житті
трапляється, що ми за інерцією виконуємо певні доручення. Відверто кажучи, саме так сталося зі вступом до Асоціації. Це було у 2011 році.
Але вже через кілька місяців я відчула, що потрапила в коло однодумців, професіоналів
своєї справи, небайдужих унікальних людей.
Перші зустрічі в Києві з колегами, знайомство
з чарівною головою правління Ніною Омельяненко вселили впевненість, що дошкільна освіта поступово змінюватиметься на краще.
— Чим живе ваш місцевий осередок?
Н. К.: Наш осередок не дуже чисельний,
налічує поки що лише 14 членів. Попри це
його створення додало працівникам дошкільної освіти району впевненості в тому,
що наша праця заслуговує на повагу, що наші
інтереси захищають.
— Завдяки чому вдається мотивувати педагогів долучатися до тих чи тих ініціатив?
Н. К.: Загальновизнано: творчий педагог
виховує творчу особистість. Тому роботу з вихователями спрямовую переважно на формування їхнього творчого інноваційного потенціалу. Завжди наголошую, що педагог має бути
освіченим, володіти різними методиками, невпинно розвиватися, самовдосконалюватися.
Адже щодня на нас чекає безліч дитячих запитань, на які маємо майстерно відповідати.
Вихователь має бути цікавим для дітей, мати
почуття гумору, за потреби «перетворюватися» на казкового персонажа. Чому б і ні, якщо
завдяки цьому від радості світяться щасливі
оченята дошкільників. Як заручаюся підтримкою колег? Я люблю людей, з якими працюю.
— Що вирізняє сучасних дітей?
Н. К.: Сучасні діти дуже рухливі, активні. Вони допитливі й талановиті. Можливо,
менш закомплексовані, ніж колись були ми,
більш упевнені у своїх силах. Для мене діти
завжди були і залишаються найдобрішими
та найщирішими. Порівнюю їх з янголятами.

— Які сучасні тенденції батьківського
виховання можете виокремити?
Н. К.: Виховний клімат у сім’ї, як на мене,
є визначальним чинником формування особистості. Саме в родині формуються ідеали
та цінності, ставлення дитини до людей, речей, самої себе. І передусім у сім’ї мають помітити, чим дитина захоплюється, що найліпше їй вдається, аби надалі розвивати ті чи ті
здібності. Бажано, щоб батьки, дідусі й бабусі присвячували дітям якомога більше часу:
малювали, ліпили, гралися, співали разом
з ними.
Водночас важливо не проявляти надмірну опіку. Є чудовий вислів: «Якщо бажаєте
своїй дитині добра, навчіть її обходитися без
вас». Не варто робити за дитину те, що вона
може зробити сама.
Спілкування з батьками наших вихованців відкриває нам силу їхніх почуттів
до своїх дітей. А ми, педагоги, навчаємо дошкільників відчувати батьківську любов, поважати своїх батьків. Вважаю, що у всі часи
основною тенденцією батьківського виховання була і є любов до дитини.
— Що в українській системі виховання
імпонує вам найбільше?
Н. К.: Те, що у вітчизняних дошкільних
закладах дбають про всебічний розвиток дітей, про формування в них необхідних умінь
і навичок, про набуття ними життєвого досвіду. Те, що в основу спілкування з дитиною
покладено розуміння, визнання та прийняття
її як особистості. Те, що українські діти мають
рівний доступ до здобуття дошкільної освіти.
— Без чого не уявляєте свій традиційний робочий день?
Н. К.: Звісно ж, без дітей, без нових ідей,
без позитивного настрою (усміхається). Кожний день на роботі — неповторний, сповнений яскравих вражень та емоцій.
— Який ваш найяскравіший спогад про
дитячий садок?
Н. К.: Пригадую веселі ігри, захопливі заняття з малювання та музики. Однак більше
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запам’яталися перші дні роботи на посаді вихователя молодшої групи, яка налічувала 26
дітей. Тоді мене переповнювали почуття відповідальності, тривожності й навіть страху.
Боялася оминути увагою щось важливе, помилитися. Що було неабияк приємно — у колективі мене прийняли приязно, відчувала
підтримку й допомогу з боку колег! Це додавало впевненості, що все вийде, що взаємини
з колегами та вихованцями складуться якнайліпше. Зрештою, так і відбулося.
— Яке ваше улюблене свято?
Н. К.: Новий рік. Мабуть, тому що воно
найчарівніше з усіх свят. І для нас, дорослих,
і для малечі. І хоча вже не віриш в існування
Діда Мороза, все одно шукаєш подарунки під
ялинкою, чекаєш дива… А ранок першого дня
нового року завжди сповнений новими сподівання, мріями, надихає по-новому поглянути
у майбутнє.
— Ваша професійна мрія…
Н. К.: Дитячий садок — це світ, у якому дитина живе в найважливіший для свого розвитку
період. І від того, яким буде цей світ, залежить
не лише її майбутнє, а й майбутнє її родини
і країни в цілому. Якщо у житті дитини є похвала — вона вчиться захоплюватися, дружба —
знаходити у світі любов. Якщо дитина живе
в безпеці — вона вчиться вірити. Створити дошкільнику такий світ можуть лише ті педагоги,
хто вважає це справою життя.
— Що ви побажали б колегам?
Н. К.: Якомога більше всім нам сонця, кохання, щастя, тепла й радості!
Розмову вела
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