Wydźwięk edukacji przedszkolnej
Edukacja przedszkolna to nic innego jak wychowanie małego człowieka mająca na celu uszlachetnić i upiększyć
jednostkę. Wychowanie dzieci to szeroki, emocjonalny proces rozwijający dziecko, pozwalający doskonalić umiejętności
dziecka, nabywać pewności siebie i wytrwałości w pokonywaniu przeszkód oraz pomaga ćwiczyć samodzielność,
kształtować szlachetne postawy i charaktery.
Jest to proces kształtujący młodego człowieka wpływający na jego zachowanie, charakter i postawę dopasowany
odpowiednio do wieku, umiejętności i rozwoju dziecka. Podobno dzieci są jak motyle fruwające na wietrze. Niektóre
potrafią latać wyżej, inne szybciej niż pozostałe, ale każde z nich lata najpiękniej jak potrafi. Każdy motyl jest inny, każdy
jest wyjątkowy, każdy jest piękny....
Edukacja przedszkolna dopasowuje się indywidualnie do potrzeb każdego motyla, tak aby wydobywać z niego
pozytywne cechy, a negatywne złagodzić.
Wiek przedszkolny to idealny czas na stopniowe przygotowanie dziecka do samodzielności, do prawidłowego
funkcjonowania w społeczeństwie. W edukacji wszyscy stawiają sobie tylko jeden cel: jak najlepiej rozwijać i doskonalić
każdą jednostkę. Doskonalić na przykład umiejętności motoryki, przestrzeni fizycznej, koordynacji, relacji i komunikacji
z otoczeniem. Przedszkole to jedna z pierwszych instytucji edukacyjnych z jaką spotyka się maluch. Zapoznaje dziecko
z systemem edukacji dalszego kształcenia, wprowadza w świat szkoły, nauczyciela i zdobywania wiedzy. Buduje
emocjonalne pierwsze wrażenie związane z edukacją. Kolejną ważną sprawą jest czas spędzany z rówieśnikami. Nasza
pociecha uczy się pracować, rozmawiać w grupie, łagodzić konflikty, współpracować z kolegami, bawić się. Dziecko
przez obserwację rówieśników uczy się różnych reakcji i zachowań, następnie naśladuje przyjaciela często odkrywając
przy tym nowe nieznane dotąd obszary swoich możliwości. Podobnie jak w domu tak i w przedszkolu dzieci naśladują nie
tylko rodziców, nauczycieli, starsze rodzeństwo czy kolegów...naśladują osoby będące dla nich wzorem. Naśladują
i odtwarzają zaobserwowane sytuacje, będące dla nich próbą odnalezienia się w realnym świecie. Jakże często widzimy
dziewczynki gotujące obiad, dlatego że widzą mamę czy babcię krzątającą się po kuchni. Młodszego brata, który
biegnąc podskoczy dokładnie w tym samym miejscu co siostra! Chłopców bawiących się w policjantów lub strażaków
będących dla nich bohaterami ratujących ludzi z niebezpieczeństwa.
Placówka edukacyjna odgrywa tutaj bardzo ważną rolę. Ważne jest aby pokazywać dzieciom na tyle ile to możliwe
pozytywne emocje, bo one nas nie słuchają, tylko naśladują nasze zachowania! Swoim przykładem pokazujemy dziecku
jak żyć i jak radzić sobie w dzisiejszym świecie z wszelakimi stacjami. Przedszkole stara się przekazywać pozytywny
i sprawiedliwy obraz życia codziennego. Przekazuje nie tylko wiedzę ale również sposoby pokonywania problemów.
Pamiętajmy, że dziecko
kopiuje nasze zachowania, wypowiedzi. System edukacji przedszkolnej otaczając
podopiecznych uwagą, miłością, rozwiniętą strefą dydaktyczną, stara się zaspokoić wszystkie potrzeby dzieci. Zarówno
rodzice, opiekunowie jak i pedagodzy starają się wychowywać i kształtować pociechy tak jak najlepiej tylko potrafią
wpływając na rozwój emocjonalny, dydaktyczny i fizyczny. Często angażując tutaj nie tylko swoje umiejętności wiedzę ale
przede wszystkim serce.
Edukacja przedszkolna jest bardzo ważna, choćby dlatego, że dziecko nabyte zachowania będzie powielać
w przyszłości. Potrzebuje wsparcia i poczucia bezpieczeństwa jakie daje dom czy przedszkole. Przedszkolak powinien
czuć się dobrze w swoim otoczeniu, dlatego przedszkole powinno mu się przyjemnie kojarzyć, tak aby z radością chciał
tam przebywać.
Edukacja przedszkolna przekazuje dzieciom wiedzę za pomocą zabawy. Wpaja podstawowe zasady
funkcjonowania w życiu, w grupie na przykład uczy czekać na swoją kolej, słuchać innych, zachowywania się przy
posiłku lub dzielenia się zabawkami. Pozwala odnaleźć się w otoczeniu rówieśników, pokazać swoje zdolności czy
osobowość.
Umożliwiając dzieciom naukę należy pamiętać, że na etapie przedszkola zabawa jest głównym środkiem przekazu.
Powinna dominować i zajmować najwięcej czasu dlatego, że jest główną działalnością maluchów. Zarówno i ta
kontrolowana przez nauczyciela i ta dająca dzieciom swobodę.
Edukacja przedszkolna pozwala na realizację zadań rozwojowych ucznia. Wspiera wiele obszarów społecznych
jednostki. Na co dzień możemy zauważyć efekty rozwoju dziecka, poprzez coraz lepsze radzenie sobie w swoim
środowisku.
Edukacja przedszkolna odrywa ogromną rolę w wychowaniu naszych dzieci, zwłaszcza w dzisiejszym
zapracowanym, zabieganym świecie.
Nie zaprzeczymy, że wskazane jest doskonalenie się człowieka przez całe swoje życie, zaczynając od
najmłodszych lat...

