AŃi observat deja ?
COPILUL dvs. ...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a crescut ...
este capabil să formuleze fraze
complete ...
poate să-şi modifice programul zilnic,
înlocuieşte uneori somnul de prânz cu
pauze de odihnă în timpul zilei ...
este conştient de faptul că este băiat sau
fată ...
este interesat de cei din jurul său,
încearcă să le înŃeleagă sentimentele,
dar se încăpăŃânează adesea ...
caută prezenŃa altor copii şi este dornic
să se joace cu ei ...
începe să lege mici prietenii cu prieteni
reali sau imaginari ...
pune multe întrebări, este curios să afle
despre ceea ce îl înconjoară ...
este activ, îşi găseşte diferite ocupaŃii,
„a face” îi este foarte important ...
este dinamic, îi place să alerge, să se
caŃere, să sară, să facă mişcare ...
în situaŃii noi sau între oameni străini,
poate să plângă sau să vă caute
prezenŃa.

Ce înseamnă acest lucru ?
Copilul dvs. intră într-o nouă etapă de
dezvoltare. Celor care i-au fost alături până
acum li se alătură persoane noi, care reprezintă
grădiniŃa: educatoarele, asistenta
medicală,
persoanele
de
îngrijire,
directoarea, instructorii pentru activităŃile
opŃionale organizate în grădiniŃă.

PǍRINłII (FAMILIA) COPILULUI
au un rol esenŃial în trecerea firească de
la viaŃa anterioară a copilului la cea de
preşcolar. Interesul dvs. coincide cu cel al
personalului din grădiniŃă: protejarea,
îngrijirea şi educaŃia de bună calitate a
copilului!
copil

GRǍDINIłA este pentru mulŃi copii
PRIMA
INSTITUłIE
SOCIALEDUCATIVǍ cu care iau contact.

Comunitatea
grădiniŃei
părinŃi

educatoare

Cum vă puteŃi ajuta copilul să se
integreze mai uşor şi rapid în
grădiniŃă?
•

Copilul îşi pune în mod firesc întrebări:
•
•
•
•
•
•

UNDE este grădiniŃa ?
DE CE merg acolo?
CINE va avea grijă de mine ?
CE voi face acolo?
CÂND voi fi iar cu familia mea?
CUM să mă descurc în această situaŃie
nouă, cu care nu m-am mai întâlnit, cu
aceşti oameni, pe care nu îi cunosc?

Exprimate direct sau resimŃite doar ca o
stare de nelinişte, de teamă, aceste întrebări
necesită răspuns, dacă se doreşte o bună
integrare a copilului în grădiniŃă.

•
•
•
•
•

să vă informaŃi temeinic asupra
grădiniŃei
(valori
declarate
ale
instituŃiei, oferta educaŃională, locaŃia şi
spaŃiile, resursele umane şi materiale,
programul etc.);
să vă asiguraŃi de compatibilitatea dvs.
cu educatoarea copilului în ce priveşte
stilul educaŃional;
să aveŃi permanent în vedere ce este
mai bine pentru copil şi să acŃionaŃi ca
atare;
să consolidaŃi relaŃia de parteneriat între
familie şi grădiniŃă prin colaborare,
respect şi încredere reciprocă;
să vă implicaŃi în continuare în educaŃia
copilului dvs.;
să pregătiŃi din timp integrarea copilului
prin acŃiuni specifice;

ACłIUNILE SPECIFICE pentru a
facilita integrarea copilului dvs. în grădiniŃă
pot fi:
•

•

•

•
•
•
•

•

vorbiŃi copilului în mod repetat şi în
termeni favorabili despre grădiniŃă,
pentru a-i stârni curiozitatea şi dorinŃa
de a o cunoaşte;
faceŃi cu copilul dvs., cu câtva timp
înainte de începerea grădiniŃei, în
plimbările zilnice, drumul de acasă
până acolo (progresiv: până la poartă,
până în curte, până în sala de grupă);
cu acceptul personalului, încercaŃi ca
înainte de începerea grădiniŃei să
petreceŃi cu copilul dvs. un timp limitat
între ceilalŃi copii şi cadre didactice din
unitate (de ex.: joc comun în aer liber,
activităŃi în curte etc.);
educaŃi-l cât mai sociabil, mai
prietenos,
mai
comunicativ
şi
independent;
adaptaŃi-i din timp programul de viaŃă
la cel pe care îl va cunoaşte în grădiniŃă
(ore de somn, de masă, de activitate);
comunicaŃi cu copilul dvs. despre
nevoile, aşteptările, temerile, speranŃele
sale privind grădiniŃa;
asiguraŃi-l, atunci când începe grădiniŃa,
că o cunoaşteŃi şi aveŃi încredere în
educatoarea cu care rămâne; asiguraŃi-i
un program flexibil la început (nu-l
lăsaŃi 8 ore din prima zi!);
bucuraŃi-vă alături de copilul dvs. de
noua sa realitate, de experienŃele sale de
învăŃare şi dezvoltare!

Premise ...
Un copil înŃeles, care poate comunica cu
cei din jur şi dispune de o bună pregătire
pentru integrarea în grădiniŃă poate face
mai uşor şi rapid trecerea de la viaŃa sa
anterioară, la cea de preşcolar: fără plâns,
fără teamă, fără stres... El se va putea
bucura de prieteni noi, de experienŃele de
învăŃare inedite, pe care i le oferă grădiniŃa.

GRĂDINIłA un pas important pentru
copilul dumneavoastră

Cine suntem noi?
O echipă de cercetători ai Institutului de
ŞtiinŃe ale EducaŃiei, cu o experienŃă de 19
ani în cercetare şi cu preocupări ştiinŃifice
pentru vârsta preşcolară.
INSTITUTUL DE ŞTIINłE ALE
EDUCAłIEI
Str. Ştirbei Vodă nr. 37
Sector 1, 010102 Bucureşti
Tel.: 0040 21/ 313 64 91
0040 21/ 314 27 82 * 127
Fax: 0040 21/ 312 14 47
Persoane de contact:
dr. Monica Cuciureanu
dr. SperanŃa Farca
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