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de copii la grădiniță

COOPERAREA DINTRE GRĂDINIȚĂ ȘI CASĂ
Pentru ca un copil să prospere și să se dezvolte, este important să existe o cooperare
strânsă între casă și grădiniță. Pe acest lucru se pune un accent special în Legea grădiniței
și în Reglementările privind planul-cadru pentru conținutul și sarcinile grădiniței. Pentru a
reuși să aibă o bună colaborare, între părinți și grădiniță trebuie să fie un contact apropiat.
Contactul are loc zilnic la ducerea și aducerea copilului, și prin discuții de dezvoltare și
ședințe cu părinții.

Primii pași
Prima întâlnire cu grădinița este importantă atât pentru familie, cât și pentru personal. În plus,
chiar din prima zi grădinița va facilita ca copilul și părinții să simtă siguranța și încrederea.
Copiii sunt diferiți și reacționează diferit atunci când încep la grădiniță. Unii se simt rapid în
siguranță în noul mediu, în timp ce alții au nevoie de mai mult timp pentru aceasta.
La început, copilul ar trebui să fie la grădiniță doar câteva ore, împreună cu unul sau ambii
părinți. Numărul de ore poate fi mărit treptat. Grădinița se înțelege cu dvs. cum ar trebui să
se petreacă primele zile la grădiniță. În această perioadă este important să fiți prezent și
disponibil copilului. Spuneți întotdeauna atunci când plecați. Spuneți-i copilului că personalul
din grădiniță este cel care va avea grijă de el/ea după ce ați plecat. Aceasta contribuie la
faptul că copilul se va simți în siguranță și va avea încredere atât în dvs., cât și în personal.
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Multe grădinițe își doresc o convorbire cu părinții imediat după ce copilul a început la
grădiniță. Convorbirea va ajuta grădinița să cunoască copilul. Aici puteți spune despre nevoi
speciale pe care le are copilul. Aceasta poate să fie în legătură cu mâncarea, cu somnul și
interesele copilului, cine are voie să ridice copilul, sau alte lucruri de care trebuie ţină cont
grădinița. Cu ocazia convorbirii, și grădinița are ocazia să vă dea informații importante.
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Informații despre conținutul grădiniței
Toate grădinițele au un plan anual care descrie oferta educațională a grădiniței. În plus,
grădinițele publică adesea informații prin scrisori informative lunare sau scrisori de la
diferitele secții ale grădiniței. Aici veți primi informaţii despre planuri pentru ce urmează să
aibă loc și, de preferință, o evaluare a activităților care au fost desfășurate. Multe grădinițe
documentează periodic ceea ce s-a întâmplat în timpul zilei sub formă de imagini, text sau
ambele. Mai multe grădinițe au și soluții digitale pentru schimbul de informații.

Convorbiri informale
Contactul dintre grădiniță și părinți are loc în mare parte prin convorbiri informale, de exemplu
în garderobă, la aducerea si luarea copilului. Atunci pot să fie de faţă și alți copii și adulți.
Dacă dvs. doriți să vorbiți despre ceva ce nu ar trebui să audă alții, puteți solicita o convorbire
separată.
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Convorbiri formale
De câteva ori pe an, grădinița invită la un interviu obligatoriu de dezvoltare. Aceasta este o
convorbire între educatorul de la grădiniță și părinții fiecărui copil. Cu această ocazie puteți
discuta împreună despre modul în care priviți nevoile, bunăstarea și dezvoltarea copilului
dvs. Pentru interviul de dezvoltare, dacă doriți, puteți solicita grădiniței să comande interpret.

Ședințe cu părinții
O dată sau de două ori pe an, grădinița organizează întâlniri comune cu părinții, la care
sunt invitați să participe toți părinții. La întâlnirea cu părinții se discută problemele actuale
referitoare la grădiniță și toți părinții pot veni cu propuneri.

Consiliul de părinți și comitetul de cooperare
Consiliul de părinți constă din părinții tuturor copiilor din grădiniță. Consiliul de părinți
promovează interesele comune ale părinților și contribuie la cooperarea dintre grădiniță și
grupul de părinți, creând un mediul bun în grădiniță.
Comitetul de cooperare (SU) este format din părinți și din angajați la grădiniță. SU trebuie
să asigure o bună cooperare între grădiniță și familia copiilor. În SU sunt fi tratate chestiunile
importante pentru grădiniță. Exemple de astfel de chestiuni sunt: planul anual, bugetul,
schimbarea formei de funcționare sau de organizare.

