
Кер�вництво для
батьк�в по
догляду за
д�тьми в Ірланд�ї



Раннє навчання та догляд
(ELC) та догляд за д�тьми
шк�льного в�ку (SAC) - це
терм�н, що позначає спектр
послуг, пропонованих для
д�тей поза с�мейним домом.

 

В�н включає в себе догляд на
повний день для працюючих
батьк�в, дошк�льну осв�ту для
д�тей у в�ц� в�д 2,5 рок�в до
початку формального
шк�льного навчання � догляд
за д�тьми старшого в�ку п�сля
зак�нчення навчального дня
або п�д час шк�льних кан�кул.

 

Як правило, ясла, дошк�льн�
установи та установи по
догляду за д�тьми шк�льного
в�ку знаходяться в приватному
управл�нн� в м�сцевих
громадах. Так� послуги
реєструються та �нспектуються
Tusla, Агентством у справах
д�тей та с�м'ї, � весь персонал
повинен бути квал�ф�кованим
� перев�реним для ц�єї роботи.

НАВЧАННЯ  ТА
ДОГЛЯД  В
РАННЬОМУ  ВІЦІ
ТА  ДОГЛЯД  ЗА
ДІТЬМИ
ШКІЛЬНОГО
ВІКУ  В
ІРЛАНДІ Ї



Програма виховання та осв�ти
д�тей молодшого в�ку (ECCE)

Програма дошк�льної осв�ти
називається ECCE (Early Childhood

Care and Education Programme). Вс�
д�ти, як� проживають в Республ�ц�
Ірланд�я, мають право на
безкоштовний догляд � осв�ту в
ранньому дитинств� в пер�од до
вступу в початкову школу.

Програма розрахована на три
години на день, п'ять дн�в на
тиждень протягом 38 тижн�в на р�к,

а програмний р�к триває з вересня
по червень кожного року.

Програма доступна для вс�х д�тей,

яким до початку початкової школи
виповнилося 2 роки � 8 м�сяц�в.

Щоб знайти дошк�льний заклад у
вашому район�, ви можете
звернутися до Ком�тету з догляду за
д�тьми в окруз�, в якому ви живете.

https://myccc.ie/
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Нац�ональна програма по
 догляду за д�тьми

 Батьки, яким потр�бен б�льш тривалий
догляд за д�тьми шк�льного в�ку, можуть
отримати ф�нансову п�дтримку в рамках
нац�ональної програми по догляду за
д�тьми (NCS). Ви можете звернутися до
м�сцевого ком�тету з догляду за д�тьми,
щоб отримати детальну �нформац�ю про
цю програму.



Грайся
 

В Ірланд�ї послуги з навчання та догляду в ранньому
в�ц� ор�єнтован� на навчання через гру. Розум�ння
цього полягає в тому, що маленьк� д�ти д�знаються
про св�т навколо себе через гру, � що гра допомагає
д�тям розвивати компетентн�сть, впевнен�сть �
в�дчувати себе добре.

У маленьких д�тей є особлив� потреби у ф�зичному
та емоц�йному вихованн�, турбот� та чуйному
кер�вництв�, а також у час� та простор� для соц�альної
гри, досл�дження та навчання. Це стосується як
домашн�х умов, так � послуг з раннього навчання та
догляду.

Граючи невзаправду, д�ти також розвивають свої
навички використання мови, розпов�дання �
розум�ння �стор�й.
Наприклад, д�ти грають сцени в домашньому
куточку або дитина змушує свою пухнасту �грашку
"говорити", розпов�даючи �стор�ю. Навички усного
мовлення як англ�йською, так � р�дною мовою
дитини п�дтримуються в процес� гри.

Коли д�ти грають з матер�алами, такими як блоки,
п�сок та вода, вони розвивають навички лог�ки.
Вони експериментують з причинно-насл�дковими
зв'язками, рахують � сортують предмети � вир�шують
завдання.

Коли д�ти д�ляться матер�алами � грають разом в
драматичн� �гри, вони вчаться сп�впрацювати,
слухати �нших, в�дстоювати свої �деї, справлятися з
розчаруванням, розвивати дружн� в�дносини �
розум�ти, що в�дчувають �нш� в р�зних ситуац�ях.



Síolta та Aistear
 

Існують дв� системи якост�, якими керуються в своїй
практиц� �рландськ� служби раннього навчання �
виховання: Síolta � Aistear:
 
Síolta:
Síolta, що в переклад� з �рландської означає "Нас�ння", -
це Нац�ональна система якост� осв�ти д�тей молодшого
в�ку, розроблена урядом. Її мета-п�двищити як�сть в
сектор� догляду за д�тьми в Ірланд�ї.
В рамках ц�єї системи �снує 16 стандарт�в, як�
охоплюють так� област�, як �дентичн�сть �
приналежн�сть, батьки � с�м'ї та сп�лкування.
 
Aistear:
Aistear, що в переклад� з �рландської означає
"Подорож", - це Нац�ональна навчальна програма для
д�тей в�д народження до шести рок�в. Її мета-
допомогти дорослим, як батькам, так � вчителям д�тей
молодшого в�ку, спланувати � забезпечити
стимулюючий, приємний � ц�кавий досв�д навчання
для д�тей.
У Aistear є чотири взаємопов'язан� теми:
●Благополуччя: д�ти будуть щаслив�, здоров� �
впевненими в соб�.
●Ідентичн�сть � приналежн�сть: вони будуть ц�нувати
себе � в�дчувати до себе повагу як до частини своєї с�м'ї
� сусп�льства.
●Сп�лкування: д�ти розвиватимуть свою впевнен�сть у
тому, що вони можуть д�литися своїм досв�дом,
думками та �деями з �ншими
Досл�дження та мислення: вони д�знаються б�льше про
св�т, досл�джуючи його, граючи, спостер�гаючи,
задаючи питання, разом з �ншими � для себе.
 
 



AIM -модель
доступу та
включення
 

Для того, щоб допомогти д�тям з обмеженими
можливостями в�дв�дувати дошк�льн� установи
разом з �ншими д�тьми, була розроблена
програма п�дтримки п�д назвою "Модель
доступу та включення" (Access and Inclusion

Model, AIM), яка надає експертн� консультац�ї,
наставництво та п�дтримку службам по робот� з
д�тьми молодшого в�ку в�д фах�вц�в з догляду та
виховання д�тей з обмеженими можливостями в
ранньому в�ц�.

AIM розроблена для задоволення потреб кожної
окремої дитини в її дошк�льному заклад�. Вона
пропонує �ндив�дуальну, практичну п�дтримку,

засновану на потребах, � не вимагає оф�ц�йного
д�агнозу �нвал�дност�.

Коли батьки визначать дошк�льний заклад для
своєї дитини, постачальник послуг
проконсультується з ними, щоб визначити, яка
п�дтримка може знадобитися. Якщо дитина
потребує додаткової п�дтримки, постачальник
послуг може подати заявку, у партнерств� з
батьками дитини, на отримання п�дтримки в
рамках AIM. Заявка може бути подана т�льки з
повної згоди батьк�в. І батьки, � постачальники
послуг �нформуються про р�шення про
п�дтримку.



Партнерство
 

Ваша участь у вихованн� та осв�т� вашої дитини в
ранньому в�ц� в партнерств� з вчителями д�тей раннього
в�ку життєво важливо для того, щоб допомогти ваш�й
дитин� придбати необх�дн� життєв� навички � в�дчувати
себе щасливим � захищеним.
 
Можливост�, як� надаються д�тям для отримання
життєвого досв�ду через осмислену д�яльн�сть � гру,
перенесуть їх у доросле життя � допоможуть їм стати
щасливими, продуктивними членами сусп�льства.
 
Коли ви в�ддаєте свою дитину на п�клування комусь поза
його власного будинку, дуже важлив� дов�рч� � поважн�
в�дносини, як� ви встановлюєте м�ж собою. Це
партнерство, яке розвивається з часом. Партнерство
передбачає неформальний обм�н �нформац�єю м�ж вами
� вашим вихователем. Будь-як� питання або проблеми
можуть бути в�дкрито виражен� з урахуванням потреб
вашої дитини в центр�.
 
Партнерство вимагає готовност� слухати �нших �
проявляти повагу до того, чого намагаються досягти
обидв� сторони. Найкращ� результати для д�тей
досягаються, коли педагоги � с�м'ї працюють разом.
 
Батьки та �нш� члени с�м'ї найкраще знають про своє
походження, культуру та мову. Ви можете допомогти
вихователям познайомитися з особист�стю вашої
дитини, його темпераментом � особливими зд�бностями �
потребами, наприклад, д�знатися про його страхи, про
те, як його найкраще заспокоювати, про його улюблен�
�грашки, їжу або п�сн�.
 
Сп�лкування з вами повинно стосуватися не т�льки
проблем або питань, як� можуть виникнути у вашої
дитини, але � того, що його ц�кавить � чому в�н вчиться.
Звичайно, важливо, щоб будь-як� проблеми д�тей
вир�шувалися у сп�впрац� з їхн�ми батьками.
 



Те, як п�дтримується перех�д з дому в
дитячий заклад � наступн� переходи,

так� як п�дготовка до школи, дуже
важливо.

Коли ваша дитина освоюється в
новому м�сц�, з новими людьми �
новою обстановкою, ключова людина
в�д�грає важливу роль в ефективному
управл�нн� цим процесом.

Д�ти, як� не в�дчувають, що у них є
хтось конкретний, до кого можна
звернутися, можуть погано освоїтися в
школ� або замкнутися в соб�, тому що
не знають, як впоратися з ситуац�єю.

Д�ти, яким чуйн� доросл� допомагають
впоратися з перех�дним пер�одом,

навчаться справлятися з� зм�нами �
сприймати їх як природн�, а не як
травму або щось, чого їм сл�д боятися.

Вони також краще навчаються, коли
доросл�, як батьки, так � персонал,

допомагають їм познайомитися з ус�м.

Д�ти потребують п�дтримки, щоб
впоратися з� зм�нами протягом дня,

будь то ранкова адаптац�я або перех�д
в�д одного виду д�яльност� до �ншого.

Маленьк�й дитин� може бути важко
розлучитися з батьком вранц�. Батьки �
персонал можуть працювати разом,

щоб зрозум�ти � в�дреагувати на
потребу дитини в заспокоєнн� �
допомогти йому освоїтися в
навколишньому середовищ�.
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