Общуването с учителките в детската градина
Детските градини у нас изпълняват две важни задачи. Първата е социална - осигуряват помощ на
родителите при отглеждането на децата и им дават възможност едновременно да работят и да се грижат за
малките човечета. Втората , и далеч по-важна задача, е възпитателна. Детската градина е първата степен в
образователната система у нас и се грижи най-вече за възпитанието и социализацията на децата. Усилията на
детските учителки са съсредоточени върху това детето да расте като самостоятелна и уверена личност, да
усвои умения за общуване и работа в екип, да овладее добре родния си език и да се научи да го използва
правилно, да обогати речника си, да опознае света и природата около себе си, да придобие първи
математически познания, да опознае тялото си и да расте здраво и жизнено...и всичко това чрез игра. За да
може един ден тази малка сладка въртележка да се превърне в уверен, знаещ и можещ млад човек, който умее
да носи отговорност за себе си и собствения си живот.
Едва ли има нужда да си припомняме хубавата поговорка за първите седем години, за да се убедим колко е
важно учители и родители да си помагат и партнират във възпитанието на децата. Детската градина е едно от
първите места, където най-важните възрастни за детето - тези, с които то прекарва най-много време, е хубаво
да си подадат ръка.
1.С кого прекарва по 10 часа на ден детето ни?
Детските учителки в повечето случаи имат бакалавърска или магистърска степен по
" Предучилищна педагогика". Те са минали курсове по детска психология, обща и предучилищна педагогика,
детска литература и фолклор, изкуствознание, природо-математически науки, педагогика на семейството,
теория на възпитанието, театрално майсторство, музика, анатомия и физиология.
Те ще бъдат до детето ви, когато вас ви няма. Те ще го посрещат и изпращат всеки ден, ще споделят радостта
от победите му или тъгата от разочарованията. Те ще окажат много сериозно влияние върху възпитанието му.
Обучението им е дало необходимите знания, но вие, детето и самата учителка ще се чувствате по-спокойни и
по-добре, ако успеете да изградите пълноценни отношения помежду си.
2.Говорете с учителките
В повечето случаи всяка група в детската градина има по две учителки. Не ограничавайте всекидневните си
виждания с тях само с "Добро утро" и "Довиждане". Използвайте всяка възможност да поговорите. Питайте ги
не само как е минал денят на детето, но споделете и какво сте правили у дома. Колкото повече неща знаят
учителките за детето, толкова по-адекватно ще се отнасят към него. Същото важи и за вас. Осемте часа в
детската градина не бива да остават бяло петно за родителите. Обърнете внимание на рисунките, закачени на
таблото, или на фигурките от пластилин, които са направили децата през деня, и не ги оставяйте без коментар
- това са резултати от работата, както на детето, така и на учителките. Може да е само една дума, но тя
показва, че сте забелязали и оценили усилията, които са вложени.
Търсете учителките не само, когато не сте съгласни с нещо, но и когато има за какво да им благодарите.
3.Пазете авторитета им
Със сигурност не винаги ще сте съгласни с решенията и действията на учителките. Но не си позволявайте
коментари с детето или пред него. Ако то види, че вие не уважавате "госпожите" му, как след това то да ги
уважава! Подкопаването на авторитета на учителките пред детето се отразява най-вече върху самото него и
пребиваването му в детската градина. Така го вкарвате в противоречива ситуация: "Мама и тате не харесват

госпожата, а ме оставят при нея по цял ден." Това обърква детето, кара го да се чувства неспокойно и
напрегнато, без да знае на кой възрастен може да се довери, когато мама и тате ги няма.
Ако не сте съгласни с нещо или сте притеснени, най-добре е да говорите с учителките и заедно да стигнете
до решение, без да намесвате детето.
4.Ходете на родителски срещи и участвайте в живота на групата
Не пропускайте родителските срещи и не се притеснявайте да питате или да изказвате мнението си на тях.
Срещите се правят именно, за да си поговорите с учителките и с другите родители и да вземете общи решения.
Колкото по-открити и ясни са взаимоотношенията между вас, толкова по-спокойни ще са децата. Включвайте
се, колкото ви е възможно, в живота на групата и мероприятията на детската градина - идете заедно на театър,
на екскурзия, участвайте в организирането на коледното тържество.
5.Помагайте в работата на учителките
Поинтересувайте се от какво имат нужда учителките за работата в групата. Понякога това са дребни неща,
които лесно можем да осигурим - празни картонени кутии, изписани от едната страна листи, цветни хартии,
стари списания, книги, дискове с подходящи песнички, играчки, с които детето вече не играе.

Доверието между възрастните, които се грижат за детето, е здрава основа за неговото възпитание. То се
гради крачка по крачка. Не се колебайте да ги направите. На добър път в детската градина, родители!

