
Дайте своїй
дитині
успішний старт:
створіть фундамент
для якісного навчання



Ви – батьки, 
ви – перші вчителі 

своєї дитини

Ви продовжуєте 
грати важливу роль 
у житті своєї дитини

Коли ваша дитина 
приходить

Знайти 
високоякісний 

навчальний заклад 

Гра – життєво 
важливий елемент 

розвитку дитини

З моменту народження дитини ви та члени вашої родини 
навчаєте її, допомагаєте зростати, розвиватися та здобувати 
нові знання. Ви – дуже важливі для раннього розвитку  
свого малюка.

протягом всього її дитинства. Ранній досвід дитини  
з родиною, громадою та педагогами закладає основу  
для розвитку її особистості, емоцій, звичок та особливостей 
навчання. Це, в свою чергу, формує майбутній ріст 
та розвиток дитини. 

Діти навчаються та зростають у процесі гри. Фактично, 
гра – це дитяча робота. Ви відіграєте вирішальну роль 
у забезпеченні того, щоб дитина отримувала безліч 
можливостей для вільної гри та занять, які формують 
впевненість. 
 
із дому у дитячий навчальний заклад, встановлення 
взаємовідносин із педагогами стає важливим чинником 
для її благополуччя.

із вправними педагогами є життєво важливим. 
Досвідчені фахівці можуть не тільки найбільш ефективно 
використовувати закладену раніше основу, але  й сприяти 
оптимальному розвитку здібностей, навичок  
та благополуччю дитини.



Проявляйте любов 
до своєї дитини;
говоріть дитині як сильно ви її 
любите і піклуєтесь про неї.
 

Грайте з дитиною якомога більше, 
за будь-якої можливості. Робіть разом 
іграшки. Надавайте дитині можливість 
починати гру та бути в ній лідером. 

Допомагайте дитині 
досліджувати, експериментувати, бути 
творчою та вміти вирішувати проблеми– 
допомагайте розвивати самостійність, 
відповідальність, ініціативу.  Не робіть за 
неї те, що дитина може зробити сама. 

Надайте можливості дитині 
застосовувати нові, набуті знання  
та навички у повсякденній діяльності. 

Дослухайтесь до своєї дитини 
та поважайте те, що вона 
хоче вам сказати; покажіть 
дитині, що її думка – цінна.

Запитуйте дитину, чого 
вона навчилася у дитячому 
садку (школі). Запитуйте, чи 
дитині подобається там бути. 

Створюйте середовище, в якому 
ваша дитина почуватиме, що 
її люблять, приймають, і вона може 
помилятися та вчитися на цих помилках. 

Ніколи не порівнюйте свою 
дитину з іншими дітьми.

Коли ви помітили прогрес у 
навчанні та розвитку дитини, 
розкажіть про це її педагогу. 
Це може стати безцінною інформацією, 
яка допоможе педагогу покращити 
навчальну програму для вашої дитини. 

Діти будуть робити помилки. 
Це легко може їх засмутити. 
Важливо розвивати у дитини впевненість 
у собі, заохочуючи до наполегливості. Виявляйте повагу до людей, 

чиї думки або походження 
відрізняються від ваших, 
тим самим ви моделюєте повагу до 
багатоманітності у своїх дітей.  

Будьте активними та беріть 
участь у роботі дитячого садочка 
або школи своєї дитини. Не 
чекайте запрошення, натомість виявляйте 
інтерес та пропонуйте допомогу.

Покажіть, що ви цінуєте роботу 
педагогів дитини та їхні зусилля 
щодо покращення своєї практики роботи, 
будьте готові обговорити подальші ідеї.

БАТЬКИ – ПЕРШІ ПЕДАГОГИ 
СВОЄЇ ДИТИНИ! 



ВИЗНАЧТЕ ЯКІСНИЙ РАННІЙ РОЗВИТОК 
ДЛЯ СВОЄЇ ДИТИНИ! 

Коли ваша дитина буде готова йти до дитячого 
садка, вам буде важливо знайти хороший, якісний 
навчальний заклад. Проте, це може виявитися 
складним. ISSA, мережа спеціалістів у сфері  
раннього дитячого розвитку, пропонує підтримку 
батькам у визначенні дитячих центрів високої якості, 
базуючись на кількох важливих принципах. Педагог 
має найбільший вплив на навчання дитини; таким 
чином, визначення якісних практик – це критично 
важливо. Ви можете використовувати принципи ISSA  
для заохочення педагогів обговорювати та підвищувати 
якість практичної роботи та подальшої її адвокації. 

1 Взаємодія 

Якісний педагог:
• вітає кожну дитину по імені, з радістю, любов’ю та повагою
• поважає те, що діти знають та чим цікавляться, активно слухає їх 
• заохочує до вільної взаємодії дітей один з одним,  надає можливість вчитися 
• говорить з дітьми про почуття, навчає їх виражати почуття, не ображаючи інших

Теплі, люблячі стосунки між маленькими дітьми та дорослими розвивають у дітей розуміння себе  
та почуття приналежності. 



2 Родина 
та громада 
Якісний педагог:

• поважає вас та вашу думку, готовий слухати, незалежно від статі, віку, 
освітнього та/або соціального статусу

• зацікавлений у розумінні вашого бачення власної дитини та очікувань 
щодо її навчання

• бажає дізнатися, як би ви хотіли долучитися до роботи, замість говорити, що 
вам робити 

Успіхи та емоційне благополуччя дитини завжди краще, коли вона відчуває, що її 
родину/батьків та громаду поважають та  рахуються з ними.

3 Інклюзія, багатоманітність 
та демократичні цінності 

Якісний педагог:
• проявляє повагу до ваших ідей та цінностей, так само як і до інших родин
• заохочує дітей ставитися з повагою до інших дітей , незалежно від їх походження, 
соціального статусу, здібностей та рівня знань

• піклується про те, щоб жодна дитина не зазнала булінгу або навішування ярликів 
• заохочує хлопців і дівчат до спільної гри з різними іграшками

Діти більш чуттєво ставляться до потреб інших та приймають цю відмінність, коли їх 
поважають, незалежно від їхньої культури, соціально-економічного статусу або здібностей.



4 Планування та 
Оцінювання

Якісний педагог:
• робить навчання змістовним, поєднуючи його із щоденним досвідом 
дитини
• використовує стратегії оцінювання, які допомагають вашій дитині
• систематично документує прогрес вашої дитини та використовує для 

подальшого планування своєї роботи
• запрошує вас до участі у процесі планування та оцінювання

Планування має ґрунтуватися на реаліях життя дитини та охоплювати 
різноманітні заходи з метою заохочення почуття впевненості у кожної дитини. 

Оцінювання має бути інтегрованим у навчальний процес, дозволяючи проводити 
моніторинг успіхів у навчанні у реальному часі. 

5 Стратегії навчання
Якісний педагог:

• планує навчання, виходячи з того, що знає дитина, а не з того,  
чого вона може не знати

• пов’язує нові знання з попередніми знаннями та досвідом дитини
• робить навчання конкретним, пов’язуючи із щоденним життям
• надає можливості для гри з різними рівнями складності відповідно до дитячих 

можливостей, такі як ігри із іграшками підвищеної складності, щоденна діяльність 
із вирішення проблем вищого рівня, ставлячи запитання з різними можливими 
відповідями

Гра є найбільш ефективним методом, який дозволяє дітям навчатися та розвиватися. Діти краще 
навчаються, коли вони зацікавлені, щасливі та благополучні. 



6 Освітнє 
середовище
Якісний педагог:

• створює тепле, привітне, персоналізоване середовище, 
яке нагадує дім

• забезпечує достатнє різноманіття іграшок та матеріалів 
для стимулювання дітей, які знаходяться на різних етапах 
володіння здатністю гратися, досліджувати, створювати та 
навчатися 

• враховує необхідність дітей у пересуванні, безпеці та 
емоційній захищеності

• забезпечує можливості для розвитку теплих та дбайливих 
відносин між педагогами та поміж собою 

Середовище має бути безпечним, привітним та таким, 
що сприяє взаємоповазі. Воно також має бути стимулюючим та 
створювати відчуття приналежності та спільноти.

7 Професійний 
розвиток

Якісний педагог:
• залучений до безперервного саморозвитку
• застосовує нові знання та навички у щоденній роботі
• поділяє з батьками та дітьми ентузіазм щодо навчання впродовж життя,  
як і щодо особистого та професійного розвитку
• консультує батьків щодо ідей професійного розвитку та ділиться з ними 

новими знаннями та інформацією

Діти дізнаються більше, коли педагоги використовують методи та навички, 
що відповідають різноманітним потребам дітей, які вони отримують 

шляхом безперервного професійного розвитку та  розширення власних умінь.



ОБСТОЮЙТЕ ЯКІСТЬ!

Надихнувшись викладеними принципами якості 
ISSA, об’єднавшись разом із педагогами вашої 
дитини, обстоюйте у колах свого впливу за якість – 
якісну практику роботи, якісні послуги та якісний 
персонал.  Ви безпосередньо допоможете створити 
взаємозбагачувальне та заохочувальне середовище, 
яке забезпечить максимальний розвиток вашої дитини 
та інших дітей.  

Hooglandse Kerkgracht 17R 
2312 HS Leiden 
The Netherlands 
 
+31 (0)71 516 12 22 
admin@issa.nl
www.issa.nl

Для доступу до Принципів якості ISSA англійською,  
французькою, російською або іспанською мовами,  
відвідайте веб-сайт www.issa.nl. 

Для того, щоб дізнатися про те, як Принципи впроваджуються у різних 
країнах Європи та Центральної Азії, звертайтесь до організацій-членів 
ISSA. Контактна інформація міститься на веб-сайті ISSA.

REYN-УКРАЇНА


