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Щороку дитячі садочки відчиняють
двері для нових вихованців. З перших днів налагодити плідну співпрацю з їхніми родинами
допоможуть батьківські збори, проведені у форматі креативної зустрічі. Серед її “родзинок”:
змістовні виступи фахівців, що невимушено ознайомлять учасників з основними засадами
та методиками роботи закладу і навіть дадуть можливість перевірити деякі з них на практиці,
а також — залучення мам і татусів до гри, що є провідною діяльністю на території дитинства.

С

ьогодні ми бачимо, як стрімко змінюється
суспільство, умови життя, настрої та потреби людей. Зазнає значних змін і парадигма освіти.
Тож нові завдання й виклики постають перед педагогами дошкілля. Вони невтомно шукають нові
можливості, методи та прийоми роботи з дітьми,
способи зацікавити малечу та батьків. Саме дорослі члени родин є першими помічниками і партнерами педагогів у реалізації цікавих проєктів та
задумів з удосконалення освітнього процесу в контексті сучасного загальноєвропейського досвіду.
Щороку восени поріг садочка гімназії “Провесінь” переступають схвильовані малюки та їхні не
менш схвильовані матусі, татусі, бабусі й дідусі.
Аби допомогти їм гармонійно увійти в гімназійну
родину, в дошкільному відділенні нашої гімназії
працює консультативний пункт “Садочок +
Сім’я: від А до Я”.
Звісно ж, для налагодження майбутньої спів
праці визначальною є перша зустріч із родинами,
яку дуже важливо провести в новому форматі, не
просто як чергову “пісну” лекцію. Наше завдання — залучити батьків до живого спілкування,
максимально зацікавити “новеньких” життям дітей у садочку; запалити бажання стати союзниками та співавторами, ідейними помічниками педагогів, не з примусу, а добровільно долучатися
до спільного виховання малят. Тож ми обрали для
перших батьківських зборів формат креативної
зустрічі із залученням фахівців консультативного пункту. На цьому заході ми намагаємося також
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максимально активізувати батьків за допомогою
ігор — як малюків, — щоб занурити їх у справжнє
“садочкове” життя. Адже дошкільний заклад —
це територія дитинства, де панує гра.
Хід зустрічі
Вихователька-методистка. Раді вітати вас,
шановні друзі, в теплому колі, у “Провеснятках” — першій молодшій групі дошкільного відділення гімназії “Провесінь”. Ви приєдналися до
нашої садочкової родини, і це чудово. Як у кожній родині, у нас є свої правила. Нашу діяльність
регламентує Статут гімназії, а також програма
розвитку дитини дошкільного віку “Українське
дошкілля”.
Програма передбачає різнопланову й системну роботу педагогів з дітьми: від допомоги
в опануванні навичок елементарного самообслуговування до ознайомлення зі Всесвітом. Саме
в ранньому і молодшому дошкільному віці акцент у роботі вихователів зроблений на здоров’ї
дитини, її емоційному благополуччі, формуванні
навичок здорового способу життя, самообслуговування та етикету. До обов’язків педагогів
входить також робота, спрямована на інтелектуальний розвиток, формування основ моральних,
духовних цінностей малечі в грі, що дуже важливо для розвитку базових якостей особистості. І сьогодні ми не будемо зосереджуватися на
всіх, безумовно важливих, розділах програми, а
приділимо увагу основній діяльності дитини раннього і дошкільного віку — грі.
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