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Implicarea familiei în sala de grupă-practică educaţională de succes în alternativa Step

by Step

MOTTO:

“Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu dermini, în cea mai mare măsură

dacă voi reuşi sau eşua în viaţă. Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre

fericire. Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume” (Child’s Appeal)

În  pegagogie,  acestă  temă  vine  sub  denumirea  de  “colaborare  dintre  grădiniţă  şi

familie”. Dimensiunile acestei relaţii sunt mai cuprinzătoare datorită lărgirii conceptului de

colaborare spre cel de comunicare prin cooperare. Mai nou, conceptul de parteneriat, care le

cuprinde pe toate,  exprimă şi  o abordare pozitivă şi  democratică  a relaţiilor  educative,  în

sensul implicării active şi al valorizării experienţei şi statutului fiecărui actor în egală măsură.

Familia este primul grup social din care face parte copilul. Mediul în care copilul se naşte,

trăieşte primii ani de viaţă, se dezvoltă şi se formează pentru viaţă.

Rezultatele unor cercetari  făcute au demonstrat că dezvoltarea copilului este influenţată în

proporţie  de 70,63% de familie,  grădiniţei  revenindu-i  rolul  de  partener  în  relaţiile  ei  cu

familia. Relaţia grădiniţă-familie nu se poate constitui fără asigurarea unei condiţii de bază

fundamentală:  cunoaşterea  familiei  de către  educator,  a  caracteristicilor  şi  potenţialului  ei

educativ. Nu putem educa în mod just un copil fără a-l observa atent, fără a-l studia, fără a-i

cunoaşte personalitatea, iar în această privinţă ne ajută familia- care este o sursă principală de

informaţii pentru educatoare cu privire la:

 Relaţiile  interpersonale  dintre  membrii  familiei  ibaşteptările  privind  educaţiașibaşteptările privind educaţia

copilului

 Stilul educaţional al părintilor, autoritatea acestora

 Metodele educative pe care aceştia le folosesc

 Valorile promovate

 Climatul educaţional din familie

 Responsabilităţile pe care copilul le îndeplineşte în familie

Parintii sunt primii educatori ai copilului- principiu de bază al programului educaţional Step

by  Step,  iar  ei  vor  furniza  mai  departe  informaţii  educatoarei,  căci  ei  îl  cunosc  cel  mai

îndeaproape , îi cunosc obiceiurile, ştiu ce îi place şi ce nu. De aceea, educatoarea trebuie să

se bucure de încrederea copilului, dar şi de cea a familiei sale.
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Cu cât cunoaştem mai bine familiile copiilor, cu atât mai eficient va fi parteneriatul cu ele. Cu

cât părinţii vor cunoaşte mai bine programul educaţional, cu atât va fi mai coerentă influenţa

ambilor  factori  educaţionali  şi  a  ambelor  medii  educaţionale.  Cu  cât  colaborarea  dintre

educatoare şi părinţi va fi mai strânsă, cu atât mai bine ambii actori vor cunoaşte mai bine

copilul.

Dar cum facem ca să cunoaştem mai bine familia copiilor?

Echipa de educatori a grupei nr. 4 a considerat dintotdeauna familia ca parte importantă a

procesului de învăţare centrat pe copil, valorificând pozitiv şi deschis dialogul ce s-a bazat pe

încredere  şi  comunicare.  Dintre  modalităţile  de  comunicare  cu  familiile  copiilor  se  pot

enumera:

 Dialogul  deschis  cu  părinţii  la  venirea  şi  plecarea  copiilor.  Programul  încărcat  al

părinţilor are, de multe ori, drept consecinţă lipsa de timp liber a familiei, de aceea

ocaziile  informale  de  dialog  au  o  mare  importanţă.  În  aceste  momente,  părinţii

copiilor, în lipsa acestora, dar şi a celorlalţi părinţi, primesc informaţii cu privire la

progresul  copilului,  comportamentul  acestora,  unele  probleme  pe  care  aceştia  le

parcurg, precum şi informaţii despre activităţile zilei pe care pe pot continua acasă.

 Întâlnirile  cu  părinţii  reprezintă  pentru  noi  un bun prilej  prin care  îi  informăm cu

privire la programul educaţional furnizat în care alternează activităţile pe domenii de

dezvoltare  cu cele  opţionale,  cele  statice  cu cele  dinamice,  de învăţare  prin joc şi

“joaca  liberă”,  timp  în  care  copilul  asimilează  cunoştinţe  şi  deprinderi,  dar  se  şi

destinde.

 Implicarea  părinţilor  în  activităţile  grupei  reprezintă  o altă  modalitate  oportună  de

cunoaştere a părinţilor, dar şi o practică educaţională de succes prin care părinţii sunt

familiarizaţi  cu  activităţile  din  centrele  de  activitate,  conţinuturile  şi  metodele

didactice  utilizate,  mai  mult,  părinţii  îi  pot  observa  mai  bine  pe  copii  şi  prietenii

acestora,  felul  în care aceştia  interacţionează cu persoanele din jurul lor.  Totodată,

familia în sala de grupă va interacţiona cu ceilalţi copii şi va putea împărtăşi astfel,

valori specifice culturii de familie. 

De-a  lungul  anilor,  acestă  modalitate  de  cultivare  a  parteneriatului  gradiniţă-familie  a

reprezentat  o  tradiţie  la  grupă,  iar  dintre  activităţile

educaţionale  în  care  s-au  implicat  părinţii  se  pot

enumera:

Activităţi de lecturare a unor poveşti
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Activităţi artistico-plastice în centrul de Artă

Activităţi de gătit în centrul de Joc de rol

Explorarea şi cunoaşterea unor procese de fabricare a unor produse în centrul de

Ştiinţă/Construc iiții

Implicarea părinţilor în organizarea

unor excursii/vizite tematice

Participarea  la  evenimente

organizate  pentru  părinţi:  serbări,

întâlniri lunare

Planificarea unor evenimente speciale: aniversări, zile

speciale: ziua grădiniţei, ziua copilului, Moş Nicolae,

Moş Crăciun

Mul umim pe această cale tuturor părinţilor implicaţițumim pe această cale tuturor părinţilor implicaţi  cu

menţiunea  că  munca  în  parteneriat  este  şi  va  fi  întotdeauna  în  avantajul  copilului  şi  în

interesul acestuia pentru că:

 Cooperarea şi comunicarea permanentă între partenerii adulţi constituie un model de

urmat pentru copii
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 Din punct  de vedere afectiv,  copiii  capată  încredere  în  ei,  îşi  dezvoltă  autonomia,

apare sentimentul de bucurie şi satisfacţie.

Constituierea unui parteneriat  educativ grădiniţă-familie reprezintă o cerinţă a educaţiei  de

azi. Prezenţa mai multor adulţi în sala de grupă va ajuta la individualizarea activităţilor, în

felul acesta acordându-se mai mult timp fiecărui copil, aşteaptă mai puţin, este ascultat mai

bine şi i se răspunde promt la întrebări.

“Cum să aduc părinţii în sala de grupă?, răspunsul este simplu: “Cu ajutorul copiilor!

Prof. învă ământ pre colar Tru escu Gabrielațumim pe această cale tuturor părinţilor implicaţi școlar Truțescu Gabriela țumim pe această cale tuturor părinţilor implicaţi

Grădini a cu P.P. Nr.3 Tulceațumim pe această cale tuturor părinţilor implicaţi
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