ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW – PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W DANKOWICACH
Na tworzenie korzystnych dla rozwoju dziecka pedagogicznych relacji
przedszkola i rodziny wpływa tworzenie partnerskich relacji międzyludzkich, świadomość ich
znaczenia dla każdej strony ,wzajemne poznawanie oczekiwań, poziom zaangażowania
i odpowiedzialności. Wpływ rodziny i przedszkola na wszechstronny rozwój dziecka będzie
tym korzystniejszy, im bliższe kontakty nawiążą między sobą rodzice i dzieci. Środowisko
rodzinne w sposób dominujący wpływa na rozwój dziecka , stąd konieczność ujednolicenia
oddziaływać wychowawczych przedszkola i domu .
Przedszkole prowadzi różne formy współpracy z rodzicami min .: spotkania indywidualne ,
kącik dla rodziców, zebrania ogólne , zajęcia otwarte , uroczystości wewnątrz przedszkolne ,
środowiskowe ,zajęcia warsztatowe ,przekaz informacji o pracy przedszkola, wydarzeniach
na własnej stronie internetowej , współpracę z Radą Rodziców.
Wymienione formy współpracy pozwalają na wzajemne poznawanie oczekiwań, wymianę
doświadczeń, ujednolicenie oddziaływań wychowawczych .Są one oparte na otwartości,
szczerości , wzajemnej sympatii ,szacunku, zaufaniu tworząc dobrą atmosferę nie tylko
samych kontaktów ,ale przede wszystkim sprzyjają podnoszeniu jakości pracy przedszkola,
usprawnianiu podejmowanych działań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych, co
w nadrzędnym wymiarze jest bezcenne dla tworzenia warunków wszechstronnego rozwoju
dziecka i naszej pracy wychowawczo-opiekuńczo- dydaktycznej .
Jedną z wymienionych form współpracy przedszkola z rodzicami jest
organizowanie w przedszkolu zajęć otwartych dla rodziców. Zajęcia z udziałem rodziców
pozwalają w sposób bezpośredni poznać charakter pracy wychowawczo- dydaktycznej ,
pracę nauczyciela , jego relacje z dziećmi, jak również zaobserwować zachowania dziecka na
tle grupy w zakresie jego kompetencji społecznych , fizycznych i umysłowych .
Jak co roku w Przedszkolu Publicznym w Dankowicach nauczycielki wszystkich 8 grup
przedszkolnych mieszczących się w budynku głównym , oddziałach w Szkole Podstawowej
w Starej Wsi i oddziale w Szkole Podstawowej w Dankowicach zorganizowały zajęcia otwarte
dla rodziców. Zajęcia tradycyjnie już cieszą się ogromnym zainteresowaniem , o czym
świadczy frekwencja i niejednokrotnie udział w zajęciach obojga rodziców .Nauczycielki
starają się przygotować zajęcia w ten sposób, aby zaprezentować nabyte przez dziecko
umiejętności , wiedzę , talenty wokalne, taneczne , recytatorskie , plastyczne czyli
wyeksponować osiągnięcia wszystkich dzieci, umiejętności radzenia sobie w grupie,
rozwiązywanie problemów , jak również ,a może przede wszystkim wyeksponować
spontaniczność, dzieci, radość , pozytywne emocje , które towarzyszą dzieciom na co dzień
w przedszkolu. Dla uczestniczących w zajęciach rodziców przygotowano także „aktywny „
udział w postaci zadań plastycznych wykonywanych wspólnie ze swoim dzieckiem. Efekty
tych działań, radości tworzenia nie tylko u dzieci ,ale i u rodziców potwierdzają nasze
przekonania co do wartości takich spotkań i płynących stąd korzyści zarówno dla
przedszkola, nauczycieli , jak i rodziców i ich dzieci.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim rodzicom za udział w naszych spotkaniach, miłą atmosferę
zaufanie , wyrażane opinie, propozycje i całoroczną współpracę , której najważniejszym
celem jest dobro ich dzieci a naszych przedszkolaków .
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