
Prima oară la grădiniță.
Sfaturi și detalii interesante pentru părinți și preșcolarul lor

În curând, copilul tău merge la grădiniță pentru prima oară. Acest moment 
special aduce cu el și numeroase întrebări. Pliantul „Prima oară la grădiniță” își 

dorește să răspundă la aceste întrebări. Cu sfaturi practice, povești adevărate și 
informații clare. Această fișă tradusă în limba ta te ajută să te descurci.

“Avem mare grijă de copilul tău”  
Educatoarea Ellen, Școala cu clasele primare Klaverdries, Drongen

„Împreună cu îngrijitoarea, mă asigur că fiecare copilaș se simte bine la școală și se 

dezvoltă armonios. Sunt asemenea mamei rațe între bobocii ei. Consider că o relație 

bună cu părinții este de asemenea importantă. Putem discuta despre orice subiect. De 

aceea este bine ca părinții să vină în clasă după o zi de școală. Copilașii le pot astfel arăta 

ce au făcut. Să le vezi chipurile luminoase, este ceva magic.”

“La școală, una dintre învățătoare 
ajută copiii să învețe limba”
Ola Bogdanowicz, mama Ameliei

„Amelia va începe peste două luni. Luna trecută am vizitat deja școala o dată. Doamna 

învățătoare și directorul au fost foarte prietenoși. Ce de jucării noi și frumoase: Amelia s-a 

simțit foarte în largul ei. Acasă vorbim poloneză. M-a ajutat faptul că prietenii flamanzi 

ne-au însoțit la ziua porților deschise și la înscriere. La școală avem o învățătoare care vă 

poate ajuta cu limba dacă este nevoie.”

Cinci întrebări ale părinților
1 Copilul meu nu vorbește limba olandeză. 
Are voie să meargă la grădiniță?

Da, are voie. Copilul învață la grădiniță mai repede 

limba olandeză, prin joacă. În majoritatea grădinițelor, 

copiii care au nevoie de ajutor în plus, primesc acest 

ajutor pentru a învăța bine limba olandeză.

2 Un somn de amiază sau schimbatul 
scutecului, este voie la grădiniță?

Anumite grădinițe au dormitoare, 

altele nu. Poate este mai bine ca 

copilașul tău să înceapă cu jumătate de 

program. Discută posibilitățile cu doamna 

educatoare/domnul educator. Întreabă și 

care sunt regulile legate de igienă. Nu este 

problemă dacă copilul poartă scutec, el are 

voie să meargă la grădiniță. Dar continuați să 

exersați acasă folosirea oliței sau toaletei.

3 Cât costă grădinița?

• Materialele și excursiile necesare atingerii 

obiectivelor de dezvoltare sunt gratuite.

• O masă caldă, ceva de băut, supravegherea în 

timpul amiezii: pentru aceste servicii grădinița vă 

va cere o contribuție destul de considerabilă.

• O excursie suplimentară sau o revistă 

obligatorie ce trebuie cumpărată? 

Aceste lucruri nu vă vor costa mai 

mult de 45 de euro pe an școlar.

• Ghiozdanul și eventual tenișii va 

trebui să-i cumpărați tot dvs.

Familiile cu venituri foarte mici pot primi sprijin 

financiar în anumite condiții. Acest sprijin se 

numește alocație școlară. Aceasta este de 93,21 

euro (anul școlar 2016-2017) pentru un preșcolar.
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Ce mai găsești în acest pachet?
Un jurnal. Cum a fost la grădiniță? Pentru copiii de grădiniță este o întrebare grea. Privește desenele 

după o zi de grădiniță. Întreabă despre ce a făcut copilul în clasă, la locul de joacă sau la cantină.

Etichete. Copilașul tău a făcut curățenie frumos? Sau a reușit să nu 

facă pipi în pantaloni? Răsplătește-l cu o etichetă.

Pliant pentru începători „Prima oară la școală” pentru părinți.  
Găsești aici mai multe informații, sfaturi și mai multe povestiri.

4 Când este cel mai bine să înceapă 
copilul meu grădinița?

Copilul tău poate merge la grădiniță de la 2 ani și jumătate. 

Pentru copilașii noi există anumite zile în care pot 

începe: prima zi de școală după fiecare vacanță școlară 

sau după Înălțare și prima zi școlară din februarie.

Ca părinte ai posibilitatea de a alege singur o grădiniță. 

Pentru aceasta trebuie să urmezi întotdeauna procedura 

de înscriere. De multe ori, aceasta poate fi diferită 

de la o școală la alta și de la o regiune la alta. Este cel 

mai bine să te informezi despre aceasta încă de la 

prima aniversare a copilului tău. Și asociația „Copil și 

familie” (Kind en Gezin) te poate ajuta cu aceasta.

5 De ce este importantă grădinița pentru 
viitorul școlar al copilului meu?

Educatoarea îl va încuraja pe copilașul tău să 

experimenteze, să persevereze, să gândească abstract. 

Copilul va experimenta plăcerea și succesul învățării. 

Aceasta va facilita procesul de învățare de mai târziu.

La școală exersezi și limba: cum vorbești cu adulții, cu 

ceilalți copii? Un limbaj bogat face ca procesul de gândire 

și de studiu să fie mai ușor. Dacă copilul tău merge regulat 

la grădiniță, el va învăța și să înțeleagă structura unei școli.

Vrei să înveți olandeză?
Caută o școală pentru adulți în 

apropiere pe  
www.huizenvanhetnederlands.be.  

Sau întreabă la grădinița copilului tău.


