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«Керівник передусім має бути лідером…»
Головне в роботі завідувача дошкільного закладу — любити
і цінувати колег, надихати, підбадьорювати та підтримувати їх,
разом іти до поставленої мети. Так вважає Кристина Шевич,
завідувач сумського дошкільного навчального закладу (центру
розвитку дитини) № 18 «Зірниця», голова місцевого осередку
Асоціації працівників дошкільної освіти у Сумській області.
— Пані Кристино, дитячий садок, який
Ви очолюєте, називається «Зірниця». Чи стала «Зірниця» Вашою щасливою зіркою?
Ви давно працюєте на посаді завідувача?
К. Ш: «Зірниця» — не просто моя щаслива зірка, це — моя доля. Я почала працювати в цьому дитячому садку одразу після
закінчення медичного коледжу. Спочатку
на посаді медичної сестри. А пізніше, здобувши дві вищі педагогічні освіти, продовжила професійну діяльність як учительлогопед. Згодом мені запропонували стати
керівником цього дитячого садка. І от уже
понад 10 років очолюю «Зірницю», що стала
для мене рідною.
— Як гадаєте, завідувач дитячого садка —
це передусім керівник чи лідер? Яка з цих іпостасей Вам ближча?
К. Ш: Вважаю, що хороший керівник передусім має бути лідером. Упевнена, що колектив дитячого садка досягне значних успіхів
у роботі лише тоді, коли кожний працівник
розумітиме поставлену мету й особисту значимість у її реалізації. А також, коли відчуватиме, що його думку поважають, матиме
можливості для творчого самовираження.
Коли аналізування завідувачем результатів
діяльності працівників, виявлення певних
недоліків у їхній роботі не відбуватиметься
у формі приниження чи образи. Коли молодий спеціаліст може звернутися за порадою до досвідченіших колег і навпаки: коли
досвідчені фахівці цінують ініціативність
початківців, їхній інноваційний підхід до
виконання професійних завдань. Коли досягнення когось із колег сприймають як успіх
усього колективу, а труднощі, що виникають
на шляху, стимулюють до колективного пошуку їх розв’язання. У такому колективі працівники почуваються вільно й упевнено. Досягти цього, виконуючи лише управлінські
функції, завідувач дошкільного закладу не
зможе. Потрібно водночас надихати і підбадьорювати, підтримувати і пояснювати, контролювати і допомагати. Слід бути вимогливим як до себе, так і до кожного працівника.
А головне — любити і цінувати колег.
— Які навички допомагають Вам бути
ефективною у роботі?
К. Ш: Ефективність моєї професійної
діяльності тісно пов’язана з організацією
роботи колективу в цілому. Безперечно, допомагає розуміння мети. А також сміливість,
увага до дрібниць тощо.

— Наскільки ревно ставитеся до роботи?
К. Ш: Дуже ревно! Моя робота в «Зірниці» — це моє життя. Мій колектив — моя
велика сім’я. Безумовно, щиро прагну, щоб
наша спільна діяльність була належно оцінена.
— Іноді трапляється, що задумане і втілене — речі полярні. Як ставитеся до поразок?
К. Ш: Справді, не завжди вдається втілити в життя ті чи ті задуми. І причини цього
здебільшого об’єктивні. Однак я не сприймаю це як поразку. Обов’язково аналізую
ситуацію, шукаю інші шляхи її розв’язання,
іноді переосмислюю поставлене перед собою завдання. Гадаю, що негативний результат — лише крок на шляху до досягнення
мети.

Кристина ШЕВИЧ — завідувач сумського дошкільного
навчального закладу (центру розвитку дитини) № 18
«Зірниця», голова місцевого осередку ВГО «Асоціація
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— Ви справляєте враження дуже енергійної людини. Звідки черпаєте ресурси
для самовідновлення?
К. Ш: Усі, хто працює з дітьми, напевно,
знають, які чудеса можуть творити дитячі
очі, їхні усмішки, обійми тощо. Приємно,
коли вихованці досягають певних успіхів, коли батьки висловлюють щиру вдячність, коли суспільство позитивно оцінює
результати роботи нашого закладу. Однак,
безумовно, професійна діяльність іноді
виснажує. У такі моменти моїм ресурсом
для самовідновлення є садова ділянка. Доглядаючи за рослинами, деревами, слухаючи
спів птахів або ж вечірню тишу, відчуваю,
як сповнююся енергією, силою, бажанням
жити, мріяти, працювати, любити.

Тож у їхніх силах як захистити дошкільників від негативного впливу, так і підготувати
їх до життя в суспільстві. Суспільство розвивається завдяки активності громади.

— Чим найбільше пишаєтеся?
К. Ш: Дуже пишаюся своєю дочкою, яка
разом зі своїм чоловіком виховують двох крихіток — донечок-близнят. Пишаюся своїм
колективом. І, звісно ж, своїми чудовими вихованцями.

— Що найбільше цінуєте в людях?
К. Ш: Порядність, доброту, активність,
розум, щирість.

— Чи важливо, на Вашу думку, сучасному педагогу мати активну громадянську
позицію?
К. Ш: Важливо, як і кожному громадянину країни. Можливо, необов’язково ходити на мітинги, будувати барикади, однак
розуміти причини тих чи тих подій, що відбуваються в суспільстві, брати участь у формуванні суспільної думки, бути зацікавленому в розвитку своєї країни — необхідно!
Педагоги мають значний вплив на дітей.

— Кажуть, що людина — творець свого
щастя. Погоджуєтеся?
К. Ш: Так, я згодна. Головне, зрозуміти,
що ж це таке — щастя.
— Що, на вашу думку, має бути домінантою у вихованні сучасних дошкільників?
К. Ш: Виховання високих моральних
якостей, патріотизму, розуміння особистої
значущості та індивідуальності, активності.
І обов’язково — відповідального ставлення
до власного здоров’я.

— Ви маєте хобі?
К. Ш: Я вмію шити, в’язати спицями, але
на це майже не вистачає часу. Можливо, прозвучить дещо дивно, але люблю робити ремонт. Люблю співати під гітару. Іноді пишу
вірші.
— Ваші побажання колегам…
К. Ш: Мирного неба над головою. Упевненості у щасливому майбутті. Міцного здоров’я. Щасливої долі. Божої благодаті.
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