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Prof.pt.înv.preșcolar Mocanu Angelica-Oana 

Grădinița Cu  P.P. „Sfinții Arhangheli Mihail Și Gavriil” Ploiești 

 
Incepem grădinița! Ghidul părinților și al educatoarelor 

Speranța Farca 
 

- recenzie-   
 
                          Speranţa Farca, psihanalist specializat în relaţia mamă-copil  este doctor în 
ştiinţele educaţiei din 2003, la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele 
Educaţiei, cu teza „Psihanaliză și Educație” 
          Aceasta este Licenţiată în ştiinţele educaţiei  încă din 1996, la Universitatea din Bucureşti, 
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (cu teza „Psihanaliză și Educație pentru copii”). 
 
                        In cadrul activității sale a coordonat foarte multe proiecte ( Acomodarea copilului 
cu trecerile de nivel din învățământul obligatoriu (2012-2013), Comunicarea eficientă dintre 
familie și grădiniță (2010), Formarea părinţilor pentru educaţia timpurie (2009), Psihanaliză – 
terapie şi formare (1999 – 2002), Psihanaliză şi educaţie pentru copii (1996 – 1998 ș.a )) și a 
publicat foarte multe cărți legate de înțelegerea și informarea asupra psihicului copilului (Ghid 
pentru părinți și educatoare 2012,  Cum întâmpinăm copilul ca părinţi, bunici, medici şi 
educatori, Ce trăieşte copilul şi ce simte mama lui, Psihanaliza şi cele patru vârste ale eului,  
Cum devenim părinţi etc ). 
 
                        Ghidul Incepem grădinița! Ghidul părinților și al educatoarelor a fost publicat 
in anul 2010 de către Institulul de Științe ale Educației, București, avand ca și coordonator pe dr. 
Speranța Farca. 
             Lucrarea de față conține 80 pagini avand codul  ISBN : 978-606-520-747-9. 
     Ghidul conține 5 capitole, fiecare dintre acesta având  subcapitole și sub-subcapitole( Copilul 
și familia sa, Pregătirea pentru grădiniță, Grădinița, colaborarea constantă și coerentă dintre 
familie și grădiniță, În loc de concluzii...) încheiat cu bibliografia respectiva. 
 
           

Capitolul 1. Copilul și familia sa 
 
            Primul capitol, incepe prin realizarea unei introduceri privind apariția primului copil și 
familia sa, modul de comportament pe care-l adoptă părinții  în funcție de personalitatea 
copilului. 
            Tot aici, grădinița este denumită de autoare prima ieșire în lume, un proces de separare 
la care participă ambele părți. 
 
             1.1 Copilul ca ființă socială 
Subcapitolul descrie nevoile principale pe care le are un bebeluș pentru  a se integra în societate : 
un anumit timp și spațiu al lui. 
        Aceste două elemente sunt esențiale în dezvoltarea și comportamentul avut. 
Ei au nevoie să se simtă în siguranță pentru a putea interacționa cu alti bebeluși. 
Autoarea ne  spune că elementele de intermediere a relației dintre bebeluși  sunt obiectele și 
hrana ( ex: momentul când un copil are biscuiți și dorește și celalalt). 
        Grădinița sau, cum este denumită de autoare, trecerea pragului casei, este foarte importantă 
în progresul copilului. Este un moment pe care fiecare părinte trebuie să-l trateze cu maximă 
seriozitate. Trebuie sa nu se uite faptul că fiecare copil posedă o anumită personailtate. 
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          1.2 . Familia ca mediu educațional 
        Proaspeții părinți trăiesc schimbări majore, în momentul apariției primului copil : totul se 
schimbă, apar noi responsabilități, sarcini suprasolicitante. 
     Toate aceste modificări pot face pe tatăl să se simtă exclus. Se recomadă sprijinirea reciprocă 
pentru evitarea conflictelor, precum și pentru o bună creștere a copilului. 
  În acest subcapitol sunt specificate separat, rolul fiecărui membru al familiei. 
         
                   Rolul mamei 
       Relația  mamă-copil este denumită ca o uniune fuzională. Prin această relație copilul percepe 
mediul înconjurător.  
      Personalitatea mamei are un rol foarte mult în formarea copilului. 
Autoarea susține că există două raporturi  care pot cauza dezvoltării aromnioase : preocupare 
exagerată și preocuparea insuficientă. 
        Mama este un model pentru fetițe, iar pentru băieți, modeul cautat mai tîrziu în persoana 
iubita. 
 
        Rolul tatălui 
      Tatăl este văzut ca reprezentantul ordinii și logicii. 
      Pentru fiu, el reprezintă modeulul de construire a propriei masclinități. 
 Între aceștia se pot desfășura anumite competiții (ex: jocuri sportive) pentru definirea 
masculinității. 
      Pentru fetițe, el reprezintă un prototip al masculinității. 
Comunicarea cu tatăl este foarte benefică, atât pentru fată cât și pentru baiat.  Aceasta relație 
înclină copiii spre realitate. 
Absența lui poate provoca sentimente de inferioritate în viața adultă. 
Autoarea accentuează faptul că lipsa fizică a tatălui este egală cu acea lipsă a taților prea 
ocupați. 
 
      Rolul bunicilor 
      În general, mulți dintre părinți tind să își educe copiii dupa modelul în care au fost  crescuți ( 
existând și anumite excepții). 
     Bunicii favorizează apariția sentimentului de origine, al continuității familiale, al 
apartenenței. 
     Când relația dintre părinți și bunici este una armonioasă, copiii vor înțelege ierarhia vârstelor 
și atitudinea ce trebuie să o aibă față de cei maturi. 
      Bunicii, în general, sunt mai toleranți, le acceptă mai ușor faptele necuvenite. De aici poate 
apărea un conflict ce poate înfluența comportamentul viitor al copilului. 
 
     Rolul bonei 
     Recrutarea unei bone reprezintă un proces de mare amploare. Părinții aplează atât la 
cunoștințe cât și la firme specializate pentru angajarea unei persoane cât mai potrivite nevoilor 
copiilor lor. 
 
   Educația parentală 
     Educația parentală se produce prin comportamentul pe care părinții îl arată copiilor. 
Atmosfera din familie este esențială în educație. Aceasta se referă la un climat afectiv senin, 
întelegere între părinți, frați etc. 
   Tensiunea, violența, în familie, pot duce la tuburări în dezvoltarea copilului. 
Nu trebuie uitat faptul că părinții sunt principalele modele de comportament  la care se 
raportează copilul . 
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Autoarea amintește de câteva tipuri de medii familiale inadecvate : 
 familii care practică un stil educațional deficitar ( neglijarea copilului, indiferența, etc) 
 mediul familial hiperprotector(recompense numeroase fără a avea legătură cu un anumit 

tip de comportament); 
 mediul familial upraeducativ ( cerințe mult prea mari); 

copilul are nevoie de anumite norme pentru a se dezvolta, dar acestea nu trebuie să fie atât de 
exigente, pentru că vor căpăta altă semnificație. 
Echilibrul educativ se centrează pe nevole reale ale copilului , nu pe nevoile părinților. 
   Copilul poate primi sarcini, indiferent de vârstă, acestea îl vor ajuta ulterior în însușirea 
anumitor comportamente sociale. 
Atât recompensele cât și pedepsele trebuie  date în funcție de vârstă și gravitatea faptei. 
Ele îl vor face pe copil să diferențieze binele de rău, conduita adecvată și neadecvată etc. 
   Comunicarea între părinte și copil este foarte importantă. Modul de realizare a acesteia trebuie 
să se facă pe înțelesul copilului, pentru a nu exista subînțeles. 
     
      Capitolul se încheie cu anumite sfaturi pentru părinți, legate de: permisivitatea unui anumit 
grad de libertate,  acceptarea  necondiționată a copilului, unicitatea copilului etc. 
 
 

Capitolul 2. Pregatirea pentru gradiniță 
 
          Grădinița reprezintă ieșirea în lume a copilului, o etapă principala în dezvoltarea propriu-
zisă. 
  Acest capitol este structurat în mai multe subcapitole. 
 
2.1.  Pregătirea părinților și a familiei 
 
      Intrarea copilului la gradiniță reprezintă o etapă de foarte importantă. 
Intrarea în acest mediu poate fi o etapă traumatizantă, atât pentru copil cât ți pentru părinte. 
Noul mediu din care va face parte copilul, reprezintă un mediu independent, personal, ce va 
influența dezvoltarea ulterioară a lui. 
 
Acest subcapitol trateaza alte aspecte importante, exprimate sub forma altor subcapitole. 
 
Prin ce trec părinții când copilul începe grădinița? 

 Părinții resimt o nesiguranță în momentul lăsării copilului într-un spațiu nou; 
 Acceptă cu greu ideea unei noi autorități în fața copiilor lor; 
 Se conformează și intră în asa numita : comunitatea de părinți. 

 
Cine îi ajută pe părințti? 

 Familia: bunicii, vecinii, bonele etc. ; 
 Comunitatea locală: ceilalți părinți; 
 Personalul din grădniță: comunicarea părinților cu eductoarea si personalul specific; 
 Copilul însuși : parinții văd nevoia copilului de apartenență la social, grup etc. 

 
Autoarea ne reamintețte semnificația grădiniței: aceasta oferă copilului un statut social. 
 
           2.2 Pregătirea copilului  
        Grădinița completează mediul familial, și nu încearcă substituirea lui. 
Practic, copilul trebuie să vadă  și să se conformeze  mediului social. La grădiniță, el va învăța să 
respecte anumite reguli.  
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          Mulți copii greșesc și consideră că rolul educatorului este acela de mamă. Acest lucru, 
precum și anumite reguli de urmat, pot provoca, așa numita, traumă legată de gradiniță. 
Subcapitolul vizează alte asspecte importante, structurate in alte subcapitole. 
 
   Repere pentru sesizarea momentului propice de intrare în grădiniță 
   Autoarea  enumera următoarele: 

 Un eu distins de cel al mamei; 
 Conștientizareapropriului corp cu funcțiile sale; 
 Capacitate ridicată de comunicare; 
 Distingere între basm și realitate; 
 Stabilitate afectiva etc. 

 
   Semne concrete care arată nevoia copilului de grădiniță 
Pot fi: 

 Manifestare de independență: acesta se imbracă cu ceea ce dorește etc. ; 
 Își poate purta de grijă :sesizează pericolele etc. ; 
 Are nevoie de un prieten constant; 
 Spune că are nevoie de ceva; 
 Își impune punctul de vedere etc. 

 
    Precauții în aducerea copilului la grădiniță 
     Pentru a vedea daca un copil este pregătit să înceapă grădinița, trebuie să se sesizeze, în 
primul rând, gradul de independență de care dă dovadă. 
     Nu orice gest de joacă sau sociabilitate  atestă că acesta este pregătit pentru grădiniță. 
Copilul nu trebuie forțat. Forțarea lui poate conduce la traume sau comportamente indezirabile( 
mușcări, loviri etc.). 
Părintele trebuie să-i cunoască nevoile copilului și sa le satisfacă. Acesta trebuie să facă o 
diferențiere claeă între nevoile reale ale copilului și nevoile coniderate de el că le-ar avea copilul. 
 
      Pregătirea generală a copilului pentru viața socială 
Acest  subpunct se referă la capaictatea familiei de a se integra în comunitate. 
 
   Aptitudinea socială a părinților se referă la capacitatea pe care o au părinții de a educa propriul 
copil, oferindu-i acestuia o deschidere socială. 
 
        Educarea pentru îndependență se referă la creșterea copilului și educarea lui pentru 
independență:exprimare, relaționare, bună integrare. 
Autoarea susține ca este foarte important ca părintele să crească o data cu copilulsău. 
 
        Pregătirea specifică a copilului pentru intrarea la grădiniță 
  Acest subpunct se referă la acele discuții pe care părintele trebuie sa le aibă,  despre grădiniță, 
cu copilul său. Aceste discuții trebuie să fe deschise, fiecare să iți exprime temerile și punctele de 
vedere. 
 
      Ce îl ajută concret pe copil pentru o bună integrare la grădiniță? 
    Autoarea dă anumite exemple ce îl pot face pe copil să aibă o buna integrare viitoare: 

 Cunoașterea termenului de grădiniță și tot ce ține de aceasta; 
 Un program similar cu cel practicat în grădiniță, pentru o mai buna acomodare; 
 O fire deschisă, prietenoasă etc. 
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        Discuțiile între copiii care frecventează grădinița și cei pregătiți  pentru a intra in acest 
mediu sunt foarte importante. Acestea îi  vor ajuta să își facă o imagine asupra a ceea ce se 
întamplă, ceea ce fac in mediul respectiv. 
        Pe langă părerile copiilor, ei au nevoie și de păreri ale adulților. Adulții sunt cei ce pot 
indepărta temerile legate de acst spațiu. 
 
        Modificarea treptată a programului copilului, astfel încât să fie asemănător cu cel al 
grădiniței, prezentarea clădirii, oamenilor din interiorul acestui spațiu, cunoșterea înainte a 
colegilor, sunt etape foarte importante pentru o mai buna integrare. 
       Pentru acei copii cu frați mai mari, ce au frecventat sau frecventează grădința, integrarea se 
face mult mai simplu.  Aceștia își vor dori să facă ce văd la frații mai mari. 
Nu trebuie uitat faptul că: grădinița este un loc de socializare și de joacă, nu un loc unde merg 
copiii pentru ca nu au cu cine să stea acasă cât timp părinții muncesc. 
 
 
 
 

Capitolul 3. Grădinița 
 
              Grădinița reprezintă cea de-a doua latură ce îi satisface copilului nevoia de socializare. 
Familia poate satisface această nevoie până la vîrsta de 3 ani. 
Grădinița vine în completarea nevoii de socializare și nu înlocuieșe familia. 
 
            3.1. Beneficiile grădiniței 
Grădinița ajută la dezvoltarea spiritului social, gradului de independență și apartenenței la grup. 
Autoarea spune că, în mediu grădiniței, copilul dispune de următoarele: 

 Un grup constant de copii de aceeași vârstă; 
 Relație constantă cu adulți neutri-afectivi; 
 Stimulare intelectuală constantă;; 
 Un spațiu social constant pentru dezvoltare și independență. 

Astfel, grădinița oferă un cadru necesar dezvoltării copilului, diferit de cel familial. 
 
            3.3.  Personalitatea educatoarei 
       Educatoarea este cea care creează mediul din sala de clasă. 
Acesta poate fi : jucăușă, serioasă, caldă, distantă, suficent de matură afectiv. 
 Relația părinte-educator nu trebuie să fie una de superioritate, ci de înțelegere reciprocă. 
    
       Acest subcapitol trateaza urmatoare subpuncte: 
Exemple de comunicări ratate între educatoare și părinți: 

 Stați liniștiți, dragi părinți, noi suntem specialiști, nu e cazul să vă faceți probleme; 
 Dumneavoastră aveți în casă unu, doi sau trei, dar nu știți cum este să ai peste 20; 
 Copilul dumneavoastră este cel mai mare năzdrăvan din clasă, nu știu ce sa ma fac cu el, 

etc. 
 
Exemple de comunicări ratate între părinți și educatoare: 

 Reproșuri permanente; 
 Cadouri supradimensionate; 
 Atitudine de superioritate, etc. 

 
Calități ale educatoarei 

 O bună pregătire pedagogică ( se pune accent mai mult pe practică); 
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 Abilități de comunicare: disponibilitate de a vorbi și disponibilitate afectivă; 
 Respect reciproc; 
 Abilitatea de a se descurca în relații multiple, etc. 
    Aceasta trebuie să dispuna de o anumita neutralitate în relațiile cu copiii. 

 
     3.3. Mediul din grădiniță 

     Mediu din grădiniță trebuie să fie sigur, plăcut, adecvat copiilor. 
Spațiul trebuie să fie suficient de marepentru a permite copiilor să desfășoare anumite jocuri. 
Directorul are un rol foarte important privind alocarea spațiului. 

 
Soluții ce pot fi adoptate de grădiniță pentru a facilita integrarea copiilor nou-veniți 
Printre aceastea, se numără: 

 Roganizarea unor evenimente deschise ( ieșiri în parc, muzee, etc.); 
 Angajarea de personal suplimentar în perioada de acomodare; 
 Implicarea mămicilor în anumite activități; 
 Mixarea grupelor mari cu grupele nou-înființate, etc. 

      Toate aceste soluții sunt stabilite de cadrele didactice si părinți. 
 
 

Capitolul 4. Colaborarea constantă și coerentă între grădiniță și familie 
 
            Colaborarea are un rol foarte important în educarea copilului. Aeasta este vazută ca și 
fundament în asigurarea unei educații benefice. 
 
        4.1 Premise pentru buna colaborare între membrii familiei și personalul grădiniței 
Conform autoarei, există următoarele premise: 

 Interes comun: vizează ce este mai bun pentru copil; 
 Coerența educațională: se referă la varietatea ofertelor educaționale. Acestea pot fi alese 

împreună cu părinții; 
 Egalitatea și respectul reciproc între educator și părinte; 
 Asumarea responsabilității, atât de părinte cât și de educator, pentru o mai bună educație; 
 Disponibilitatea pentru comunicare și abilitatea de comunicare, prin diferite mijloace ( 

telefon, scrisori, email, etc.) 
 
    4.2 Principalele modalitâți de colaborare dintre partenerii educaționali 

 
   Autoarea enumeră următoarele modalități: 

 Informarea reciprocă și continuă, pentru o mai bună cunoașstere a copilului și 
mediului în care trăiește; 

 Dialogul; 
 Susținere; 
 Consiliere ( pentru prevenirea dificultăților de socializare etc); 
 Follow-up( trecerea cât mai lină privind următorul nivel educațional), etc. 

 
          4.3 Cele mai frecvente căi de întâlnire dinre familie și personalul grădiniței 
 
Acestea poti fi : 

 Întâlnirile de dus-adus copilul la grădiniță; 
Acestea sunt foarte importante. Părinții cunosc mediul grădiniței și pot furniza informații 
despre copil educatoarei, etc. 
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 Consultațiile cu părinții 
    Acestea pot fi organizate la un anumit interval de timp și pot fi utile pentru eventualele 
activități educaționale. 
 Ședințele cu părinții. 

Acestea reprezintă un alt mijloc de comunicare, un bun prilej de luarre a deciziilor în comun. 
 Serbările. 
Sunt văzute ca momente de bucurie pentru diferite evenimente. 
 Excursiile, precum și ieșirile din grădiniță. 
Acestea oferă prilejul unei învățări naturale, experimentale,  a unor medii noi etc. 
 Vizitele cadrelor didactice la domiciliul copiilor ( se practică tot mai rar) 
 Corespondența, cu rol de informare. 

 
 

 
Capitolul 5. În loc de concluzii.... 

 
             În aces ultim capitol, autoarea ne reamintește că grădinița este prima instituție 
educativă în care copilul se poate afirma ca persoană socială. 
            Nu trebuie uitat faptul că, aceasta vine în completarea mediului educativ familial. 
Însuși copilul, precum și gesturile lui, vor trimite semnale nevoii de apartenență la acest 
mediu. 
      Intrarea la grădiniță nu trebuie să reprezinte o traumă, ci un răspuns la nevoile lui. 
       Plânsul copilului, din prima zi de grădiniță, nu trebuie trecut cu vederea. Părinții trebuie 
să analizeze și să observe că, undeva, există o problemă. 
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