
Bine ați venit 
la grădiniță!

INFORMAȚII GENERALE DESPRE 
GRĂDINIȚĂ, ADAPTARE 

ȘI ACTIVITĂȚILE ZILNICE

Cand vine la gradinita,copilul 
trebuie sa fie sanatos. Veți fi 
contactat prin telefon dacă 

copilul se îmbolnăvește în grădiniță. 
Dacă copilul are o boală infecțioasă, 
vă rugăm anunțați imediat grădinița.

Copilul va petrece timp în aer li-
ber, vă rugăm să aduceți haine 
corespunzătoare. 

Îmbrăcăminte  confortabilă care poa-
te fi îmbrăcată și dezbrăcată singur 
de catre  copil este mai avantajoasă, 
deoarece ajută la independența co-
pilului.

În grădiniță ținem serbări cum ar fi 
ziua de naștere a copiilor. Unele 

serbări vor avea loc împreună cu 
părinții în timpul sau în afara progra-
mului grădiniței. Veți primi informații 
suplimentare de la grădiniță în timp 
util.

În unele zile facem excursii cu gru-
pa de grădiniță. De asemenea, veți fi 
informați sau invitați în timp util.

În cazul în care copilul nu este luat 
acasă personal de dvs., educatoa-
rea , educatorul trebuie informata/
informat  în timp util. Trebuie să fie 
o persoana „potrivită“. Informații su-
plimentare puteți obține de la edu-
catoare , educator.

Kinderdrehscheibe“ (repartizare 
locuri) vă informează pe pagi-
na de internet  www.kinder-

drehscheibe.net în mai multe limbi 
despre instituțiile de învățământ și de 
îngrijire a copilului din Stiria, precum 
și despre posibilitățile de supraveg-
here pe perioada vacanței, cât și de-
spre programele în timpul liber. 

BINE DE ȘTIUT INFORMAȚII SUPLIMENTARE

4 5

Impressum 
Abteilung 6 Bildung und Gesellschaft 
Referat Kinderbildung und –betreuung 
Karmeliterplatz 2, 8010 Graz
Pädagogische Qualitätsentwicklung
Stempfergasse 1, 8010 Graz

Așteptăm cu 
nerăbdare să petre-

cem timp împreună cu 
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Bun venit în grădinița copilului 
și familiei dvs. Pe următoarele 
pagini este descris ce se va 

întâmpla în grădiniță, cum s-a con-
ceput începutul și cum dorim să 
colaborăm cu dvs. și cu familia dvs.

În Stiria, fetele și băieții de la vârsta 
de trei ani până la școală pot merge 
la grădiniță. Grădinița este un loc si-
gur în care copilul dvs. poate să se 
joace, astfel învățând.
 
Pedagogii și îngrijitorii însoțesc co-
pilul în dezvoltarea sa, devenind ast-
fel persoane de referință.

La baza muncii educative din 
grădiniță stă „Planul-cadru educativ 
federal“; mai multe informații deta-
liate despre problemele pedagogice 
și organizatorice găsiți în conceptul 
de bază al instituției.

Grădinițele au ca sarcină sustine-
rea individuală a dezvoltării sociale, 
emotionale, cognitive și motorice a 

fiecărui copil. Aceste institutii tre-
buie să preia atributii de integrare cu 
raportare la copiii care prezintă ne-
voi speciale de instruire sau aspecte 
interculturale si să contribuie la o in-
struire de baza de natură religioasă 
si etică. În acest context, grădinitele 
pregătesc fetele si băietii intr-o mo-
dalitate integrată de scolarizare.

Pentru a cunoaște bine copilul 
dvs., cooperarea cu părinții este 
importantă pentru noi. Informați 
educatorii despre dorințele, temerile 
și incertitudinile dvs.

Dezvoltarea fiecărui copil este 
monitorizată și documentată de 
educatoari. Un schimb de informații 
despre cum îi merge copilului în 
grădiniță, ce interese are, va fi 
abordată intr-o discuție de dezvolta-
re a copilului la care în cursul anului 
vă invităm să participați. Un scurt 
schimb de informații importante este 
în orice moment posibil.

Dvs. și copilul, aveți nevoie 
de timp să vă adaptați la 
grădiniță. Acest lucru poate 

fi foarte interesant pentru copil. Per-
soane, spații, jocuri, activități, regu-
li noi etc. vor fi încet cunoscute de 
copil și de dvs. Educatoarea vă va 
informa cum să reușiți o adaptare 
optimă la grădiniță. 

Luați-vă timp suficient șă însoțiți co-
pilul în primele zile. Vizita la grădiniță 
va fi la început scurtă. În urma unei 
înțelegeri cu educatoarea,educato-
rul , aceste ore vor fi prelungite.

Încet, personalul didactic de la 
grădiniță devine persoană de referință 
care oferă siguranța necesară copilu-
lui.

Dacă copilul se simte suficient de 
sigur, urmează primul rămas bun de 
la copil. Dvs. veți așteapta într-o altă 
sală și vă întorceți peste câteva mi-
nute. Copilul va rămâne din ce în ce 
mai mult fără dvs. în grupă. În acest 
timp, educatorii sau îngrijitorii vor 
păstra o strânsă legătură cu copilul 
pentru a construi o relație bună. La 
un moment dat, copilul va rămâne 
fără dvs. în grădiniță. Plânge copilul 
la rămas bun, întoarceți-vă pentru o 
consolare.

Adaptarea poate dura până la câte-
va săptămâni. O bună colaborare cu 
dvs. și personalul didactic este foar-
te importantă.
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Veniți cu copilul dimineața 
în grădiniță și le salutați 
împreună pe educatori. Înce-

pe obligativitatea de supraveghe-
re al personalului didactic. Vă luați 
rămas bun de la copil.

În timpul zilei copilul dumneavoastraă 
se va juca singur sau cu prietenii, 
va încerca lucruri noi și va învăța 
multe lucruri. Există activități cum 
ar fi cercul de dimineață, mișcarea 
împreună, căntatul la un instrument, 
răsfoirea cărților ilustrate. Copilul 
dumneavoastra va castiga astfel, 
experiență in diverse domenii edu-
cationale  ca de exemplu ,invatarea 
limbii si a comunicarii.  Acestea se 
pot întâmpla în clădire sau afară în 
grădină.

Dimineața, copiii  iau micul dejun 
sau o gustare intre mese. Unii co-
pii sunt luați acasă la prânz, alții 
primesc o masă caldă în grădiniță 
și apoi au ocazia să doarmă, să se 
odihnească, să se joace în grădină 
sau să participe la diverse activități 
ca și dimineața.


