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CE AŞTEPT DE LA GRĂDINIŢĂ ?

Aceasta este una din întrebările pe care le punem părinţilor în Chestionarul de început de grădiniţă  
a copiilor. 

E plăcut şi interesant să constatăm că aproape toţi părinţii văd în grădiniţă un mediu potrivit de  
socializare  al  copilului,că  doresc  şi  cred  că  aici  copilul  va  fi  încurajat  şi  stimulat  să-şi  dezvolte  
independenţa,  creativitatea,  originalitatea,  toleranţa  şi  acceptarea  celorlalţi,  cursivitatea  exprimării,  
atitudini şi comportamente frumoase, adecvate. Mai sunt de asemenea mulţi părinţi care scriu că aşteaptă  
încă de la grupa mică multe cunoştinţe şi informaţii pe care copilul să le capete prin joc, în contact cu  
lumea jucăriei, cu lumea basmelor, cântecului şi poeziei.

Considerăm  pertinente  şi  motivate  aceste  aşteptări.  Numai  că  descoperim  în  tot  aşa  de  multe  
chestionare, că în realizarea acestor aşteptări este citată doar grădiniţa ca furnizor, iar ei aproape se exclud  
sau sunt doar beneficiari alături de copii în acest proces complex de formare şi dezvoltare a copilului prin  
activităţile şi experienţele din grădiniţă. Cel mult solicită informarea lor unilaterală sau oferă materiale în  
vederea susţinerii unor activităţi şi evenimente.

Ori, este bine de ştiut că GRĂDINIŢA, ca serviciu de educaţie formală asigură într-adevăr  mediul  
care garantează siguranţa şi sănătatea copiilor, care favorizează oportunităţile de învăţare de mai târziu , şi  
care,  ţinând cont  de caracteristicile  psihologice  ale  dezvoltării  copilului,  implică atât   FAMILIA cât  şi  
comunitatea în procesul de învăţare.

PĂRINTELE nu poate lipsi din acest cerc educaţional, el este PARTENERUL – CHEIE în educaţia  
copilului, iar relaţia FAMILIE  - GRĂDINIŢĂ – COMUNITATE este hotărâtoare.

De aceea, trebuie să vă mărturisim, dragi părinţi , că şi noi , cei di grădiniţă avem mari aşteptări de  
la  d-vs  în  ceea  ce  priveşte  colaborarea  şi  comunicarea  cu  noi.Experienţa  anilor  ne-a  demonstrat  că  
rezultatele muncii noastre, că reuşitele şi satisfacţiile noastre comune au fost mereu direct proporţionale cu  
calitatea parteneriatului cu d-vs.

Aşa cum în familie, viaţa şi atmosfera armonioasă este dată de o bună comunicare,  de dialogul  
deschis şi sincer, de transparenţă şi de buna colaborare în luarea deciziilor, de acceptarea unor păreri şi  
sugestii constructive de la ceilalţi, aşa se pune problema şi în contextul colectivităţii noastre.

Avem nevoie să fim informaţi şi noi cu tot ce ţine de copil şi de problemele lui, avem nevoie să ne  
consultăm , să ne propuneţi soluţii de corectare şi îmbunătăţire a condiţiilor noastre de viaţă şi de învăţare  
şi avem nevoie să vă implicaţi efectiv în activităţile şi evenimentele pe care le gândim şi le organizăm. Şi  
toate aceste fuziuni să se bazeze pe încredere totală, pe respectul reciproc şi pe multă sinceritate spre binele  
copiilor noştri.

Colectivul nostru a confirmat de-a lungul anilor competenţe şi profesionalism care ne recomandă  
prin copiii noştri bine pregătiţi atât în şcolile care le urmează cât şi în comunitate.

De aceea credem ,  stimaţi  părinţi,  că puteţi  avea încredere în soluţiile  şi  deciziile  noastre şi  vă  
invităm să facem echipă cu toţii pentru următorii paşi ai copiilor .

Vă mulţumim tuturor celor care aţi înţeles să ne fiţi alături şi ne dorim alte multe şi îndrăzneţe  
împliniri.

                                 Cu respect, director: Rozalia Goia



Cât timp mai au părinţii pentru copiii lor?
                                                              Psiholog Loredana Moldovan

Cum  să  împaci  responsabilităţile  muncii  profesionale,  care  presupun  adesea  investirea 
“generoasă” atât a timpului cât şi a energiei noastre zilnice, cu nevoile vieţii de familie? 

Deşi nu este perceput astfel, rolul de părinte reprezintă un job în sine, cu program full time, cu 
solicitări şi responsabilităţi care nu pot fi negociate prea mult. Un studiu realizat în urmă cu câţiva 
ani în Marea Britanie relevă că părinţii zilelor noastre reuşesc să acorde propriului copil maxim 20 de 
minute pe zi, concluzionând asupra impactului devastator pe care acest lucru îl are asupra copilului.

Jonglarea între viaţa profesională şi cea familială se transformă adesea într-un factor de stres 
cotidian, îndeosebi atunci când avem pretenţia de a face totul perfect şi la timp. Ipoteza că uneori nu 
vom putea răspunde cu promptitudine la solicitările care apar, că unele sarcini mai puţin importante 
le vom amâna pentru mai târziu, este cu mult mai realistă. Iar dintre responsabilităţile vieţii familiale 
petrecerea  unui  timp  de  calitate  cu  copilul  nu  ar  trebui  sacrificată  în  favoarea  altor  activităţi, 
considerate adesea ca fiind mai importante (ex gătit, curăţenie). 

Calitatea timpului petrecut împreună cu copilul nu depinde cu necesitate de durata acestuia, cât 
mai ales de atenţia şi de implicarea noastră în activităţile desfăşurate împreună. Chiar şi 20 de minute 
pe zi vor satisface nevoia de atenţie a copilului dacă în tot acest timp vă închideţi telefonul mobil, 
televizorul şi vă dedicaţi exclusiv copilului (fie că vă jucaţi împreună, vă plimbaţi ori pur şi simplu 
vorbiţi  despre  ceva  ce  îl  interesează).  Adesea  însă  chiar  şi  aceste  câteva  minute  zilnice  par  a  fi 
inaccesibile la finele zilei după un efort susţinut la locul de muncă. Ce putem face în această situaţie?
 - încercaţi să luaţi cel puţin o masă pe zi împreună (micul dejun sau cina) şi să profitaţi de această 
ocazie pentru a comunica şi a vă simţi bine împreună
 - împărţiţi sarcini casnice fiecărui membru al familiei întrucât astfel vă va rămâne mai mult timp 
împreună
 - planificaţi activităţi plăcute în familie atât pentru cele câteva ore libere din zilele lucrătoare cât şi  
pentru weekend

Ce alegem să punem pe primul loc în viaţa noastră este până la urmă o decizie a fiecăruia dintre 
noi. Doar să nu uităm să ne bucurăm şi de clipele frumoase, unice pe care viaţa ni le oferă alături de 
cei dragi.
              

                                                



Ajută-l pe Făt-Frumos să ajungă la castelul Albei-ca-Zăpada. Colorează peisajul . 
SEGITS A KIRÀlYFINAK ELJUTNI HÒFEHÈRKÈHEY, SYINEYDKI!

 - LABIRINTUL

Baloanele
  
Coloraţi balonul 1 cu roşu, balonul 2 cu albastru şi balonul 3 cu galben.
SZINEZD KI AZ 1-EZ LUFIT PIROSRA, A 2-ES LUFIT KÈKRE ÈS A 3-AS LUFIT SÀRGÀRA.



Mulţumim pentru sprijinul deosebit acordat de familiile: 

Precup Angela, Babă Valer,  Hancu Adrian, Gândilă Sorin, Pâslaru Cristi,  Moldovan Manuela, Stan  
Sorin, Ormenişan Alexandru, Dan Cătălin, Mureşan Paul, Lechinţan Călin, Oprea Ovidiu, Feier Ioan,  
Matei Mircea, Someşan Nicoleta, Dulău Petru, Năznean Ana, Barta Csaba, Balázs Zolna, Turos Judit.


