Dla małego dziecka, wypadnięcie z
głowy dorosłego jest równie niebezpieczne,
co wypadnięcie dorosłemu z rąk.
Donald Winnicott

Wysoka jakość w przedszkolu to przede wszystkim relacja między każdym
dzieckiem a dorosłymi, która objawia się u dorosłych w ten sposób:
•
•
•
•

w interakcji z dzieckiem pokazują zaangażowanie i ciepło
są wyczuleni na to, co wyraża dziecko i reagują
rozmawiają, słuchają i opowiadają
stawiają dziecku pozytywne i wyraźne granice

Dobra, oparta na wzajemnym zaufaniu współpraca między przedszkolem
a domem, jest podstawą jakości.
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Jakość w przedszkolu

Ludzie spełniają się tylko wtedy,
kiedy są współtwórcami swojego bytu.
Paolo Freire

Wszyscy rodzice życzą swoim dzieciom jak najlepiej.
Aby zadbać o różnorodność w przedszkolu, ważne są następujące założenia:
• Zaakceptowanie wzajemnych różnic dotyczących kultur, światopoglądów i
wartości.
• Świadomość tego, jak reagujemy na potrzeby i wypowiedzi innych.
• Dobry dialog, który mamy wtedy, kiedy rodzice i personel prowadzą rozmowę, w
której jako równorzędne strony wymieniają informacje.
• Inność, o którą się dba, kiedy personel potrafi w sposób kompetentny
współpracować ze wszystkimi rodzicami.
• Postawy zbudowane na szacunku, zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa, które
stanowią podstawę spotkania z dziećmi i rodzicami.
• Włączanie w życie i pracę przedszkola, gdzie wszyscy są widziani i słyszani i mają
możliwość uczestniczyć w ustalaniu programu i pracy przedszkola.
• Komunikacja, gdzie personel przedszkola ustala z rodzicami,
w jaki sposób chcą się porozumiewać z przedszkolem i otrzymywać informacje:
ustnie, pisemnie, czy z pomocą tłumacza.
• Dawanie rodziców poczucia sprawczości poprzez udzielanie wyczerpujących
informacji, zasięganie u nich rady i słuchanie, co mają do powiedzenia.
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Różnorodność w przedszkolu

Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać
w spadku naszym dzieciom:pierwsza to
korzenie, druga to skrzydła.
Hodding Carter

Pierwsze spotkanie z przedszkolem kładzie podwaliny pod
dobre samopoczucie dziecka. Rodzice, razem z personelem przedszkola
dają dziecku najlepszy start w przedszkolu.
• Zarówno dziecko jak i rodzice potrzebują zaufanej osoby dorosłej w
przedszkolu, do której mogą się odnieść.
• Daj dziecku czas, żeby mogło zapoznać się z terenem przedszkola, na zewnątrz i
wewnątrz, żeby wiedziało, gdzie będzie się bawić, jeść i spać.
• Dziecko potrzebuje zarówno przewidywalności, jak i ciekawych wrażeń, żeby
cieszyło się na przyjście do przedszkola.
• Przy przyprowadzeniu dziecka, trzeba zarezerwować sobie czas, żeby dziecko
zdążyło przygotować się na rozstanie z rodzicami i pozostanie z personelem.
• Kiedy dziecko płacze, pociesz je i okaż współczucie. Małe dziecko bardziej się
stresuje przy odprowadzaniu.
• Ustal dobre schematy odprowadzania i odbierania i próbuj ich przestrzegać.
Sytuacja, kiedy rodzice się już pożegnali z dzieckiem, ale kontynuują rozmowę z
personelem, jest dla dziecka dezorientująca.
• Poświęć dziecku czas, niech ono decyduje o tempie adaptacji.
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Adaptacja w przedszkolu

Nikt nie chciałby żyć bez przyjaciół,
choćby miał wszelkie inne dobra.
Arystoteles

Znaleźć przyjaciela i być przyjacielem, to jedna z najważniejszych rzeczy
w życiu dziecka. Rodzice i personel zachęcają do przyjaźni między małymi
dziećmi.
• Przyjaźń: Przywitaj się i porozmawiaj z dziećmi i rodzicami, które spotykasz
wprzedszkolu.Wspieraj dziecięce przyjaźnie. Pokaż, że lubisz przyjaciół dziecka,
rozmawiaj z nimi i zapraszaj do wspólnych zajęć.
• Wzór do naśladowania: Wypowiadaj się pozytywnie i korzystnie o innych w
przedszkolu. Miej świadomość, że twoje zachowanie musi odzwierciedlać to, do
czego zachęcasz dziecko.
• Uczucia w stosunku do innych: Naucz dziecko mówić o uczuciach oraz o
tym, jak to jest czuć się postawionym poza nawias i odmiennie traktowanym.
Zachęcaj dziecko do dzielenia się i wielkoduszności.
• Czekanie na swoją kolej: Zachęcaj dziecko do tego, żeby czekało na swoją
kolej, dawało i otrzymywało oraz na zmianę decydowało podczas zabawy.
Naucz dziecko właściwego rozwiązywania konfliktów.
• Wspólne wydarzenia: Podejmij inicjatywę dotyczącą wspólnych zajęć i atrakcji
dla dzieci, rodziców i pracowników w przedszkolu.
• Urodziny: Rodzice i personel opracowują wspólne ”zasady” zapraszania na
przyjęcia urodzinowe, żeby żadne dziecko nie poczuło się pominięte.
• Wyjaśnienie roli i oczekiwań: Rodzice i personel współpracuje na temat tego,
jak przeciwdziałać wykluczaniu i dokuczaniu poszczególnym dzieciom.
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Przyjaźń w przedszkolu

Wiedząc, że gdzieś jesteś – nieważne,
czy daleko, czy blisko – mam pewność,
że nigdy nie jestem zupełnie sama
Marion C. Garretty

Otwarta, ciepła i pełna zaufania komunikacja między rodzicami a
personelem powoduje, że dziecko lepiej czuje się w przedszkolu.
• Pamiętaj, że pozytywnie nastawieni rodzice = pozytywnie nastawione dzieci.
Przywitaj się i porozmawiaj z dziećmi, rodzicami i pracownikami. Pomyśl, w jaki
sposób wyrażacie się w domu o innych rodzinach i przedszkolu.
• Rodzice nie muszą wiedzieć o wszystkim, ale ich zaangażowanie wpływa
pozytywnie na rozwój i dobre samopoczucie dziecka. Okaż zainteresowanie
i zaciekawienie tym, jak dziecko czuje się w przedszkolu. Pozwólcie dziecku
opowiadać po swojemu oraz rozmawiajcie w domu o przedszkolu.
• Rodzice znają dziecko najlepiej i muszą mieć zaufanie do własnej roli i
możliwości wywierania wpływu.
• Rodzice muszą ”wyczytać” po dziecku, jak ono się w przedszkolu czuje, biorąc
pod uwagę, że dziecko po przedszkolu jest zmęczone.
• Właściwy dialog buduje zaufanie pomiędzy rodzicami a personelem. Pojawiające
się kwestie podejmuje się na bieżąco, szczerze i otwarcie. Krytyka nie jest
dobrym narzędziem współpracy
• Wykorzystuj aktywnie przedszkolną radę rodziców oraz komisję do spraw
współpracy. Przedszkole ma informować rodziców i stworzyć warunki do
współpracy. Rodzice mają angażować się w sprawy związane z przedszkolem i
rozmawiać między sobą na ich temat.
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Być rodzicem dziecka
przedszkolnego

