PROMOCJA ŻYCIA RODZINNEGO - ZABAWY ZIMOWE
„Ja i moja rodzina – zabawy na śniegu” – konkurs fotograficzny jako
promocja życia rodzinnego
Przedszkole i rodzina to dwa podstawowe środowiska wychowawcze, dlatego powinno
istnieć pomiędzy nimi świadome i celowo zorganizowane współdziałanie. Współpraca
rodziców i nauczycieli jest wspólnym działaniem dla osiągnięcia dobra
poszczególnych dzieci w procesie nauczania i wychowania.
W rodzinie dziecko przygotowuje się do życia, uodparnia na trudności i
niepowodzenia , uczy się odpowiedzialnego podejmowania obowiązków i zadań .
Zadaniem rodziny jest dbałość o rozwój fizyczny, intelektualny, zaspokajanie potrzeb
emocjonalnych dziecka. Rodzice wzbogacają życie uczuciowe dziecka, rozwijają
pozytywne dyspozycje psychiczne, wpływają na niwelowanie negatywnych cech. Bez
udziału rodziny nikt nie jest w stanie wpoić dziecku zasad moralnych, którymi będzie
kierowało się w dalszym życiu. Nauczyciel powinien więc dobrze orientować się w
ogólnej problematyce współczesnej rodziny i dobrze znać wychowanka oraz jego
środowisko rodzinne.
Wychowanie nie jest procesem samorzutnym lecz świadomym, planowanym, z góry
określonym działaniem, po to by osiągnąć zamierzony cel – mądrego, dojrzałego i
odpowiedzialnego człowieka kierującego się odpowiednimi, wpojonymi zasadami. Z
tego wszystkiego zdaje sobie sprawę każdy nauczyciel i wychowawca. Rodzice są tą
grupą społeczną, która nie zawsze świadomie wpływa na swoje potomstwo. Według
nas, uświadomienie rodzicom niektórych prawidłowości rozwojowych jest
priorytetowym zadaniem przedszkola jako placówki wspomagającej i wspierającej
środowisko naturalne dziecka.
Od 10 lat nasze przedszkole wspiera i wspomaga w różnych formach rodziny naszych
wychowanków. Dzisiejsze czasy nie są prorodzinne – gonitwa dnia codziennego
utrudnia wychowywanie dzieci. Dlatego też mobilizując „naszych” rodziców od 2 lat
organizowany jest konkurs fotograficzny, którego głównym celem jest promowanie
życia rodzinnego, wspólnego spędzania czasu i czerpania z tego radości i satysfakcji.
W tym roku konkurs nosił hasło: „Ja i moja rodzina – zabawy na śniegu”.
Zainteresowanie, w stosunku do roku zeszłego, było bardzo duże i przerosło nasze
oczekiwanie. Powstały piękne prace przedstawiające radosne twarze członków
różnych rodzin. Wystawa prac celowo została zamieszczona na głównym holu – każdy
kto wchodzi do przedszkola musi spojrzeć na zdjęcia przedstawiające uśmiechnięte
dzieci, dorosłych turlających się po śniegu otoczonych najważniejszymi osobami swoim potomstwem. Naszym celem jest zastanowienie się, poszczególnych osób
odwiedzających nasze mury lub też stałych bywalców, nad swoim życiem rodzinnym.
Czy aby na pewno każdy wie co powinno być w życiu najważniejsze. Wierzymy
bowiem, że chroniąc instytucję PRAWDZIWEJ rodziny, chronimy świat przed
zagładą konsumpcyjności i zawiści ludzkiej. Widząc tegoroczne zainteresowanie
konkursem jesteśmy przekonane, że nasz tegoroczny cel został osiągnięty.
Oczywiście najbardziej wygrane są dzieci – mają niezapomnianą pamiątkę z
szaleństw na śniegu i … wspaniałe nagrody od pań z przedszkola za udział w
konkursie.
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