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Гармонізація взаємин між педагогами, батьками та дітьми передбачає
інформованість батьків про особливості розвитку дитини. За даними
досліджень, проінформованість батьків відносно вікових та індивідуальних
особливостей власного сина чи доньки далека від ідеалу. Важко
розраховувати на спільність зусиль, якщо вихователь краще орієнтуватиметься у чеснотах і вадах малюка, ніж рідні батьки. Тому ми пропонуємо у
практиці роботи використовувати анкетування членів родин, яке актуалізує
для них необхідність поглиблення знань про вікові й індивідуальні
особливості дитини.
У лютому 2019 року в ДНЗ № 188 проводилось анкетування батьків
«Якою б ви хотіли бачити свою дитину?». Метою цієї діагностичної роботи
було: вивчення ціннісних орієнтирів
батьків, актуальних проблем у
вихованні та навчанні дошкільників, а також специфіки очікуваної допомоги
від педагогічного колективу та активності самих батьків у житті дитини.
Анкета
(вивчення ціннісних орієнтирів батьків)
1. Якою б Ви хотіли бачити свою дитину через кілька років?
2. Що Вам подобається в вашій дитині?
3. Що найбільше в ній турбує?
4. За що Ви найчастіше схвалюєте дитину?
5. За що висловлюєте їй невдоволення?
6. Яким би Ви хотіли бачити друга (подругу) своєї дитини? Чому?
7. Яким, на Вашу думку, повинен бути педагог?
8. Чому Ви віддаєте перевагу? На що переважно витрачається Ваш час?
- на сон;
- на роботу;
- перебування у транспорті;
- приготування їжі;
- турботу про свою зовнішність;
- купівлю необхідних предметів і речей у магазинах;

- турботу про дитину;
- спілкування з друзями;
- читання газет, художньої літератури;
- відвідування театрів, виставок, кінотеатрів;
- прослуховування радіо- і перегляд телепередач;
- заняття спортом.
В анкетуванні прийняло участь 25 чоловік. В опитуванні батьки
звертають увагу на те, що через кілька років вони бачать дитину
соціалізовану, успішну в навчанні та у міжособистісних стосунках. Батькам
подобається природня допитливість дитини, бажання постійно дізнаватись
щось нове. Свою турботу батьки проявляють в зв’язку з нестійкістю уваги,
непосидючістю дитини. Схвалення найчастіше діти отримують від батьків за
успішне виконання певного завдання, а невдоволення батьки висловлюють,
коли дитина невдало виконує завдання. Щодо друзів дитини, батьки бажають
бачити дітей, які проявляють доброзичливість, комунікабельні, вміють
організувати сумісну гру. Серед якостей педагога батьки бажають бачити
доброзичливість та вимогливість, вміння педагога знайти індивідуальний
підхід до дитини. Особистий час батьки переважно витрачають на роботу, а
останній час - на дитину.
Таким чином, враховуючи дані опитування батьків, плануємо
проведення консультації з актуальних проблем розвитку і виховання дітей
дошкільного віку.

