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SCOPUL-BROŞURII
Această  broşură  îşi  propune  să  informeze  părinţii  despre  particularităţile  de
dezvoltare  (în  special  cognitivă  şi  socio-afectivă)  a  copiilor  de  3-4  ani  şi  să
prevină, combată posibilele dificultăţi pe care le pot întâmpina copiii la adaptarea
în noul mediu, cel educaţional şi să sprijine debutul acestora la grădiniţă.   

 

VÂRSTA PREŞCOLARĂ 
MICĂ – BUCURII ŞI 
NECAZURI

Lumea la  3-  4  ani  este  aproape magică,
plină  de  lucruri  noi  care  trebuie  explorate.  La
această vârstă, realul se împleteşte cu imaginarul,
şi ţi se pare că întreg universul se învârte în jurul
tău. Tocmai de aceea îţi e aproape imposibil  să
vezi lucrurile şi din perspectiva altcuiva. 

Ai impresia că poţi face orice, şi de fapt
încerci  să  faci  de  toate,  însă  numai  dacă  acel
lucru  ţi  se  pare  destul  de  interesant  şi  merită

explorat. Nu prea înţelegi că uneori trebuie să facem lucruri pentru că sunt importante,
chiar dacă nu sunt plăcute. Mai mult, eşti capabil să faci şi lucruri mai puţin interesante,
însă numai dacă primeşti imediat o recompensă (chiar nu ştii să aştepţi!). Pentru că lumea
e atât de nouă şi de solicitantă,  iar înţelegerea ta e limitată la „aici,  acum şi practic”,
adesea eşti de-a dreptul nervos sau speriat, şi te manifeşti foarte zgomotos, uneori chiar
agresiv.  Până la  urmă faci  toate  astea pentru  că nu prea ştii  cum altfel  să-ţi  exprimi
emoţiile decât prin „fapte”. 

Părinţii  unui copil preşcolar se vor confrunta adesea cu dificultăţi atunci când
încearcă  să  aducă  schimbări  care  ţin  de  rutina  zilnică,  iar  mersul  la  grădiniţă  este  o
schimbare majoră care intervine în viaţa copilului, este complexă şi presupune o serie de
noi  acţiuni  Acesta  are  nevoie  să  i  se  acorde  timp  pentru  a-şi  forma  treptat
noile ,,ritualuri”.

Broşura de faţă îşi propune să fie un sprijin în situaţiile în care aceştia se confruntă cu
apariţia  unor  manifestări  comportamentale  ale  copiilor  care  arată  o  adaptare  mai
anevoioasă.
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Primele zile petrecute de către un copil mic într-
un  mediu  nou,  cel  din  grădiniţă,  reprezintă  o
schimbare  majoră  pentru  acesta  şi  familia  lui.
Pentru  unii  părinţi  şi  copii,  aceasta  este  o
provocare,  o  plăcere  să  se  implice  alături  de
ceilalţi  în  activităţile  de  grup  cu  persoane  şi
materiale educative noi, pe când pentru alţii, este
un adevărat stres.
       

        Orice  copil  observă  că  atitudinea  şi  comportamentul  lui  influenţează
comportamentul părinţilor (adulţilor semnificativi pentru ei). Unii dintre copii ajung chiar
să se specializeze în condiţionarea părinţilor, mai ales dacă aceştia folosesc condiţionarea
ca metodă de educare a copilului.
       Un copil trebuie pregătit pentru începerea grădiniţei.  Informarea lui începe cu o
perioadă de timp înainte de a se întâmpla acest lucru. Grădiniţa trebuie prezentată ca un
eveniment natural, firesc care are loc în viaţa fiecărui copil.
       Părinţii le pot transmite mesaje cum este următorul: ,,Toţi copiii merg la grădiniţă
pentru că acolo fac tot felul de lucruri frumoase împreună, învaţă multe, se joacă cu tot
felul de jucării pe care acasă nu le au şi învaţă jocuri noi. Grădiniţa îi ajută să crească
şi să se pregătească pentru ca apoi, când vor fi mai mari, să meargă la şcoală”.
       Dacă în primele zile de frecventare a grădiniţei copilul plânge sau ţipă după părinţi,
aceştia nu trebuie să se sperie şi să amplifice astfel aceste emoţii naturale, fireşti.
       Primele  contacte  cu  mediul  din  grădiniţă  (educatoarele  grupei,  personalul  de
îngrijire, precum şi cu spaţiul, încăperile, curtea), se vor desfăşura cu implicarea directă,
atentă şi securizantă emoţional a tuturor celor care au pregătire specializată să facă acest
lucru şi este deosebit de important ca familiile copiilor să aibă încredere în aceştia, să fie
convinşi că îşi lasă copiii într-un mediu sigur, securizant fizic şi emoţional. 
       Astfel copiii vor reuşi încă din primele zile de grădiniţă să se familiarizeze cu tot
ceea  ce  este  nou  şi  să  se  integreze  prin  relaţionare  pozitivă  şi  repetată  alături  de
personalul  din  grădiniţă  şi  să  trăiască  experinţe  frumoase  alături  de  ceilalţi  copii,  de
aceeaşi vârstă.

      Ca şi părinte, este normal să îţi doreşti cooperarea,  
                                                           adaptarea şi starea de bine a copilului  în acest 
                                                           proces important din viaţa lui.
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CEI  MAI  IMPORTANŢI  PAŞI  PE  CARE  UN  PĂRINTE  ÎI  POATE  FACE
ALĂTURI DE COPILUL SĂU LA ÎNCEPEREA GRĂDINIŢEI

Să manifeste înţelegere/empatie faţă de ceea ce simte copilul şi ceea ce are el nevoie în
aceste prime zile de grădiniţă (siguranţă emoţională) şi explicarea clară, cu cuvinte
simple (însoţite de imagini) a parcursului unei zile de grădiniţă.

      Evitaţi, utilizarea unor strategii care pot amplifica procesul de adaptare a copilului în
grădiniţă  şi  care  au  consecinţe  negative  pe  termen  lung  şi utilizaţi  tehnici  care
funcţionează şi pe termen scurt şi au consecinţe pozitive pe termen lung:
              ●  Evitaţi folosirea recompenselor (Dacă nu mai plângi, atunci îţi cumpăr o  
                   jucărie) şi utilizaţi tehnici de cooperare bazate pe încredere acordată
                   copilului şi explicarea faptului că după ce se va juca cu copiii în grupă, alături
                   de educatoare, o să vă întoarceţi să îl luaţi acasă şi o să vă jucaţi împreună.  
                   Clădiţi pentru copilul d-voastră elemente importante ale implicării cu plăcere 
                   într-o sarcină/activitate şi eliminaţi treptat rădăcinile condiţionării şi a 
                   aşteptării unui beneficiu dacă vă răspunde la o cerinţă.
              ●  Evitaţi ameninţările, atunci când vă simţiţi neputincioşi sau cu privirile        
                   aţintite asupra d-voastră (Dacă mai plângi sau te agăţi de mine, o să te las 
                   aici, nu mă voi întoarce după tine) şi utilizaţi tehnici de cooperare bazate pe
                   încredere acordată copilului şi siguranţă emoţională (După ce te linişteşti aici
                   în braţele mele, o să povestim despre cum te simţi acum şi trebuie să ştii că 
                   eu sunt alături de tine, te iubesc şi împreună o să găsim soluţii). Construiţi o 
                   relaţie de iubire bazată pe acceptare necondiţionată şi eliminaţi sentimentul 
                   de abandon, de respingere/părăsire pe care copilul îl poate simţi atunci când îl
                   ameninţaţi. Această conexiune emoţională îi va crea copilului un sentiment de
                   încredere, de liniştire, de suport.
              ●   Evitaţi penalizarea/pedepsirea copilului, atunci când vă simţiţi 
                    neputincioşi sau cu privirile celorlalţi aţintite asupra d-voastră (Dacă mai 
                    plângi sau te agăţi de mine, nu o să-ţi mai cumpăr nici o jucărie, nu o să te 
                   mai uiţi la desene animate; uneori părinţii utilizează o serie de pedepse din ce
                   în ce mai dure pentru a obţine comportamentul dorit) şi utilizaţi tehnici de 
                   cooperare bazate pe încredere acordată copilului şi siguranţă emoţională. 
                   Astfel, copilul capătă încredere în el şi în părinte, devine mai cooperant şi 
                   eliminaţi frustrarea, iritarea, ruperea relaţiei emoţionale cu copilul.
              ●  Evitaţi negocierea limitelor/păcăleala copilului, atunci când acesta vă roagă
                  să plecaţi acasă doar azi, sau să nu îl duceţi la grădiniţă azi (Dacă insişti şi mă
                   rogi aşa frumos, nu o să mai mergem azi la grădiniţă sau plecăm acasă doar 
                   azi, mâine rămâi aici sau ies puţin afară şi mă întorc imediat) şi utilizaţi 
                  tehnici de cooperare bazate pe încrederee acordată copilului şi respectarea 
                  limitelor (explicaţi acelaşi motiv real pentru care el se află la grădiniţă). 
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                 Astfel, în relaţia cu copilul veţi elimina compromisurile şi acesta capătă   
                  încredere în el şi în părinte. 
             ●   Evitaţi utilizarea constrângerilor/a forţei cu copilul, atunci când acesta vă 
                  împinge sau se agaţă insistent de d-voastră şi nu vrea să rămână la grădiniţă  
                 (Dacă mă mai împingi o dată, atunci te lovesc sau copilul este împins forţat şi 
                  uşa este închisă de cealaltă parte) şi utilizaţi tehnici de cooperare bazate pe 
                  încredere acordată copilului şi pe cuvinte, nu gesturi agresive (explicaţi 
                  acelaşi motiv real pentru care el se află la grădiniţă şi susţineţi copilul în a-şi
                  organiza emoţiile neplăcute şi intense). Astfel, în relaţia cu ceilalţi copii sau 
                  adulţi, copilul d-voastră va învăţa să utilizeze cuvinte pentru a-şi exprima o 
                  nevoie şi nu forţa fizică/verbală (mai ales cu ceilalţi copii mai mici decât el). 
                 De asemenea, va reacţiona adecvat la cuvintele educatoarei şi nu o va ignora, 
                 aşteptând ca adultul să îl forţeze în vreun fel sau altul.
           ●    Evitaţi învinuirea educatoarelor/ personalului din grădiniţă şi încercaţi să
                  menţineţi o relaţie de colaborare cu acestea, bazându-vă pe experienţa lor 
                  profesională în astfel de situaţii. Învăţaţi să culegeţi aspectele pozitive ale unei
                  zile, momente importante din dezvoltarea copilului şi împreună cu 
                  educatoarele să susţineţi copilul în momentele în care necesită sprijin.
           ●     Evitaţi discuţiile neprofesioniste care nu sunt adecvate situaţiei din   
                  familia d-voastră, nu uitaţi că fiecare copil este unic şi colaboraţi cu 
                  psihologul şcolar pentru a vă oferi asistenţă psihoeducaţională în această  
                  etapă importantă, atunci când întâmpinaţi dificultăţi.
 
    Copiii  au o mare capacitate  de adaptare,  dar  părinţii  trebuie  să-i  lase să şi-o
descopere! Aşa că eliberaţi-vă copilul de emoţiile dumneavoastră şi dăruiţi-i libertatea
de a-şi experimenta propriile emoţii. Chiar dacă la început va exterioriza supărarea,
poate chiar disperarea, în scurt timp va descoperi plăcerea de a împărtăşi bucuria cu
ceilalţi copii.
  Însoţiţi-l pe acest drum şi oferiţi suport, ajutându-l să îţi organizeze emoţiile, ori de
câte ori are nevoie!  

              Profesor consilier şcolar ANCA ŞERBAN
Tel: 0744-125019

E-mail: ancaserban70@yahoo.com
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