PROMOWANIE WARTOŚCI EDUKACJI
PRZEDSZKOLNEJ
„Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu –
o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać,
myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”.
Robert Fulghum

Przytoczone powyżej słowa stanowią sens edukacji przedszkolnej, bo
właśnie te umiejętności zdobywa dziecko w przedszkolu.
Promowanie wartości wychowania przedszkolnego ma na celu
pokazanie jak ważna, w życiu każdego dziecka, jest edukacja
przedszkolna. Przedszkole to miejsce przyjazne wszystkim dzieciom
i może im pomóc w zdobyciu doświadczeń, o jakie w domu naprawdę
trudno. Dziecko uczęszczające do przedszkola odnosi wiele korzyści.
Są one bardzo szerokie
i obejmują społeczny, intelektualny,
emocjonalny oraz ruchowy rozwój.
Poprzez kontakt z rówieśnikami poznaje ono zasady i reguły
społeczne obowiązujące w świecie. W grupie rówieśniczej uczy się
tolerancji, sztuki kompromisu, cierpliwości. Właśnie tutaj rodzą się
pierwsze dziecięce przyjaźnie, tutaj dziecko nabywa umiejętność
współżycia w zespole oraz rozwiązywania konfliktów.
Już od najmłodszych lat stawiamy na samodzielność dzieci.
Uczymy je samodzielnego jedzenia, ubierania się, komunikowania
potrzeb fizjologicznych, jak również samodzielnej zabawy. Dziecko,
które te umiejętności już posiada, w przedszkolu ma okazję je
utrwalić w sposób naturalny.
Dziecko przebywając w przedszkolu odkrywa „wachlarz”
emocji i uczuć. Rozwija poczucie niezależności, buduje stabilizację,
a wraz z nią poczucie bezpieczeństwa.

Bardzo ważne jest kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz
aktywność ruchowa, która wpływa na harmonijny rozwój fizyczny.
Także w przedszkolu zostaje przygotowane do podjęcia nauki
w szkole. Dzieci przebywające w przedszkolu są zazwyczaj bardziej
pewne siebie, lepiej przygotowane do podjęcia nauki w szkole. Mają
za sobą czas adaptacji w przedszkolu, dlatego pójście do szkoły jest
dla nich łatwiejsze. Przedszkolak jest przyzwyczajony do
nawiązywania nowych kontaktów. Zazwyczaj nie boi się obcych
dzieci, umie się szybciej odnaleźć w nowej rzeczywistości.
W przedszkolu ma także możliwość nauki języka obcego, dzięki
czemu poszerza swoje kompetencje językowe, poznaje inne kultury
i narodowości
Przedszkole dba o wszechstronny rozwój dziecka, zwracając uwagę
na jego indywidualne możliwości, potrzeby oraz zainteresowania.
W przedszkolu jest czas na zabawę i naukę, zajęcia plastyczne, śpiew,
taniec, naukę wierszy, piosenek, wyjścia i wycieczki, udział
w konkursach, realizację szeregu programów edukacyjnych.
To doskonały czas pobudzania inwencji twórczej dziecka oraz
spożytkowania energii. Warto zadbać o wszechstronny rozwój na tym
etapie, dzięki temu łatwiej będzie dziecku przejść do kolejnego etapu
edukacji tj. nauki w szkole podstawowej.
Uczęszczanie do przedszkola przynosi korzyści zarówno
dzieciom jak i rodzicom. Dzieci zdobywają nowe umiejętności,
a rodzice mają czas na pracę zawodową, możliwość spotkań z innymi
rodzicami, specjalistami, mogą nawiązać kontakty, otrzymać wsparcie
i informacje związane z zagadnieniami rodzicielstwa i pomocy
psychologiczno–pedagogicznej.

Przedszkole nie zastąpi roli rodziców, ale może ich wspierać
w wychowaniu dzieci.

Przedszkole upowszechnia informacje o ofercie edukacyjnej,
o podejmowanych działaniach i osiągnięciach. Źródłem tych
informacji są kontakty indywidualne, zebrania z rodzicami. Są one
zamieszczane też na własnej stronie internetowej oraz podawane na
tablicy ogłoszeń.

Przedszkole promuje wartość wychowania
przedszkolnego poprzez:















Uroczystości przedszkolne
Udział w różnorodnych konkursach
Akcje charytatywne i ekologiczne
Przedstawienia teatralne dla rodziców
Pikniki rodzinne
Wyjścia do kina
Wyjazdy do teatru
Organizowanie wycieczek autokarowych
Współpracę z różnymi instytucjami
Spotkania z ciekawymi ludźmi
Prelekcje specjalistów na temat rozwoju i potrzeb dzieci
Kontakty indywidualne
Zebrania z rodzicami
Zamieszczanie informacji na stronie internetowej oraz tablicy
ogłoszeń

Poprzez te wszystkie działania rodzice, a także środowisko
lokalne mają okazję zobaczyć efekty pracy naszej placówki
i osiągnięcia wychowanków. Promowanie tych wartości pozwala
wszystkich przekonać o tym, jak ogromny wpływ na rozwój dziecka
i kształtowanie jego postaw ma edukacja przedszkolna.
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