Перелік варіантів*
індивідуально-творчих завдань, одне з яких має виконати слухач
курсів підвищення кваліфікації у межах опанування дисципліни
«Сучасна методика дошкільної освіти»
Викладач – доц. Житомирська Тетяна Михайлівна
1. Дайте характеристику нового змісту освітньо-виховного процесу
закладу дошкільної освіти та його методичного забезпечення.
2. Розкрийте основні засади й стратегічні завдання реформування
дошкільної освіти в Україні на сучасному етапі.
3. Розкрийте зміст розробки й апробації базової програми розвитку дітей
дошкільного віку «Я у Світі».
4. Розкрийте зміст методики Марії Монтессорі.
5. Які Вам відомі сучасні авторські методики провідних країн світу?
6. Дайте характеристику сучасній стратегії та тактиці фізкультурнооздоровчої роботи у дошкільних закладах.
7. Розкрийте сучасні проблеми гуманізації дошкільної освіти.
8. Розкрийте зміст методики Сесиль Лупан.
9. Як Ви розумієте поняття «актуалізація» у сучасній дошкільній
педагогічній науці й практиці власної активної діяльності дитини в
освітньо-виховному процесі.
10.Розкрийте поняття «розвивальне предметно-ігрове середовище».

*Обравши один із варіантів, виконуєте завдання у формі педагогічного есе
(роздумів – розмислів) (мінімальний обсяг 2 сторінки) із додаванням списку
використаних джерел. Титульна сторінка має віддзеркалювати обране
завдання (назву), інформацію про виконавця (прізвище, місце професійної
діяльності, дату виконання).
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Виконані завдання просимо надіслати на електронну адресу
tanyazhit80@gmail.com до 25 вересня 2020 року (у темі листа вказуйте
Ваші ПІБ та назву дисципліни).

