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Szükségünk van
egymás támogatására
Sok munkával teltek az elmúlt hónapok. A
karantén után a beindult munka mellett a felszabadultság érzését jó volt újból átélni, de
nem adta meg az igazi nyári felszabadult pihenés érzését. Az állandósuló félelem, az
öröm helyett az aggódás volt jelen a zsigereinkben. A munkaterhek és a bizonytalanság halmozottan jelen
voltak.
A karantén alatti életvitel és a távnevelési tevékenységek,
valamint sokféle átirányítási munkaelvárás a kiadott bölcsődei
és óvodai kérdőívek alapján sok pozitív és negatív tapasztalatot
hozott felszínre, aminek elolvasását és feldolgozását ajánljuk
olvasóinknak. (Az anyagok olvashatók az MPT honlapon
https://pedagogiai-tarsasag.hu/, A Kisgyermekről, kisgyermekért Facebook csoport oldalán, és a BDDSZ honlapján
https://bddsz.hu/kiadvanyok/MPT-kisgyermeknevelesi-szakosztaly-bolcsodei-online-kutatasi-eredmenyek).
Folytatjuk a nevelési tanácsadókról szóló történeti áttekintést. A Staféta tábor programjáról is olvasható beszámoló az
online oktatás és nevelés sokféle megközelítési és értelmezési
oldalát érintve, amiről a Kossuth rádió Vendég a házban c. műsora (2020. augusztus 28. 11.30 órakor) is bepillantást adott és
igen fontos megállapításokat hozott feszínre. A táborlakók és
vendégek széles körű résztvevői tábora partneri kapcsolatok
közvetlen hangulatában fogalmazott meg tényeket, kereste a mit,
hogyan miért és mikor kérdésekre a válaszokat Taksonyban.
Új rovatot indítunk lapunkban Kolozsváry Judit szakpszichológus vezetésével, amire szüksége van kicsiknek és felnőtteknek egyaránt a gyermekeink nevelése érdekében. Várjuk kérdéseiket, véleményüket, és vitázzunk is - ha kell, mert ez viszi
előre ügyeink megoldását.
Szeretnénk, ha lapunk szakmai információk mellett élő kapcsolatokat táplálna. Kérjük, minél többen rendeljék meg a lapot, hogy egymás gondolatait megismerhessük, ne érezzük magunkat elszigetelten, hanem minél többen érezzük, hogy összetartozunk, együtt tudunk csak igazán lépni gyermekeink érdekében.
Villányi Györgyné Jutka felelős szerkesztő n
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