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  Imaginând 
 
 

Imaginăm un grup de părinŃi ce seamănă cu voi 
Au copii de la 3 luni a 3 ani, câŃiva din ei sânt la prima 
experienŃă de părinŃi, alŃii au deja un copil mai mare sau unul 
care trebuie să se nască. 
Duc sau trebuie să ducă copii la creşă, unde, sunt siguri că vor 
găsi un ambient care va satisface nevoile şi dorinŃele, persoane 
care ştiu să stea cu copii, preparate să asculte, în stare să 
consoleze lacrimi şi zâmbete, şi multe alte lucruri frumoase. 
Imaginăm că făcând parte din această aventură, reuşim, noi 
adulŃii, să povestim, şi să întrebăm dacă avem dubii sau vreo 
curiozitate. 

 
Imaginăm că în acest loc, vine şi un om sau o femeie 
care sunt şi înŃelepŃi şi ajută să dialogăm. 
ÎnŃelepŃii sunt acele persoane care ştiu multe lucruri, au citit 
cărŃi groase, au văzut multe şi cunosc secrete şi strategii 
pentru a înŃelege lucrurile . 
ÎnŃeleptul se aşează în mijlocul părinŃilor şi întreabă: “ce voiaŃi 
să mă întrebaŃi?” 
Trece un moment,priviri întrebătoare, cine începe? 
Apoi fiecare începe să vorbească de ce-l preocupă, conversaŃia 
începe şi de multe ori se fac întrebări interesante. 
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   Protejăm şi îngrijim 
 
 

Întrebăm pediatrul 
 

Am dubii cum să îmbrac copilul… Cei mici au exigenŃe 
diferite de noi adulŃii? 
Este normal să ne gândim că un nou născut este mai sensibil la 
frig, de fapt este adevărat dar numai pentru primele zile de 
viaŃă, dar după este în gradul de a menŃine temperatura 
corporală constantă ca şi un adult.  
Deci este greşit să îl îmbrăcăm gros, mai ales dacă stă in 
ambiente foarte calde. Noaptea e bine să evitămsa-l învelim 
gros aşa se poate evita să aibă somnul deranjat, şi să nu uitam 
să Ńinem o temperatură constantă de 18 grade.  
Îmbrăcămintea trebuie să fie simplă, comodă,să fie uşor de 
schimbat, şi să favorizeze mişcarea şi circulaŃia sângelui.  
Este bine sa-i puneŃi o şăpcuŃă când este soare şi căciulă iarna. 
 
Ieşirile afară la aer, când este cald sau frig, fac bine? 
Este foarte important să ducem afară la aer nou născuŃii şi 
copii: statul la soare stimulează producerea vitaminei D, 
fundamentală pentru calciu în oase, şi regenerarea pielii. 
Orele de ieşire sunt in baza sezoanelor: vara sunt primele ore 
de dimineaŃă, şi târziu după amiază, având o cremă solară cu 
protecŃie totală; pentru celelalte sezoane ar fi bine să ieşiŃi la 
amiază. Este de preferat să alegeŃi locuri liniştite, cu spaŃii  
verzi şi departe de trafic şi poluare. 
 

După ce a început să meargă la creşă, fiica mea se 
îmbolnăveşte des…. 
InfecŃiile dese sunt acelea ale viilor respiratorii (răceli), sunt 
foarte dese la vârsta pediatrică, şi de obicei vin când copilul 
intră la creşă sau la grădiniŃă. Intră de fapt în contact cu viruşii 
şi bacteriile prezenŃi în ambient mai ales că sistemul imunitar 
nu este matur. Având viile respiratorii strâmte, pot favoriza 
oprirea secreŃiilor favorizând intrarea germenilor, astfel având 
nevoia să tuşească, eliminând aşa secreŃiile din căile 
respiratorii. Cu anumite excepŃii, în primii ani de viaŃă este 
normal să aibă copilul episoade de răceală, ce se pot trata în 
puŃine zile fără complicaŃii. 
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În caz de boală cum trebuie să ne comportăm pentru 
întoarcerea la creşă 
În interesul copilului bolnav, dar şi în ceea ce priveşte copii 
sănătoşi, este necesar să rămână acasă când are febră 38 
grade şi când are simptome de indispoziŃie, durere de burtă, 
vomită şi diaree. Este bine să absenteze până ce este vindecat. 
Purtându-l la creşă când nu este bine vindecat, este riscul să 
îmbolnăvească ceilalŃi copii şi copilul însuşi să aibă recidive 
grave. Mai târziu, pot manifesta complicaŃii chiar şi bolile nu 
grave dar nefiind bine vindecate, cum ar fi otita, nu vindecată 
bine poate duce la distanŃa de ani la surditate. 
 
Problema noastră este să-l facem să doarmă 
În primele luni din viaŃa unui copil, somnul este diferit de al 
adulŃilor. În această fază nu distinge ziua de noapte, şi ritmul 
este în baza nevoilor legate de foame şi sete. 
După 4 luni încet, încet se adaptează cu ritmul exterior şi având 
aceleaşi obiceiuri regulare, îl ajută să-şi regleze somnul mai 
ales de noapte. 
 
Dar seara nu s-ar mai duce la culcare… 
Iată câteva sfaturi: ar fi bine ca ultimul biberon să i se dea 
seara târziu, încât fiind sătul doarme mai mult. Dacă copilul 
plânge sau se trezeşte plângând, controlează că nu este 
transpirat sau poate îi este sete, sau scutecul murdar, dar nu 
ridicaŃi copilul de la locul lui, ci ŃineŃi-l de mână sau mângâiaŃi-l 
făcându-l să înŃeleagă că sunteŃi prezenŃi. łineŃi o lumină mică 
în cameră pentru a favoriza somnul. În primul an de viaŃă, un 
masaj sau o băiŃă mai întâi de culcare poate ajuta copilulsă 
doarmă mai bine. Spre seară ar fi bine ca, copilul să stea calm 
şi să i se citească o poveste cu un ton de voce blând şi 
melodios. 
 
E adevărat că suzeta strică dinŃii? 
Copiilor le vine spontan să sugă, că este sânul, că este suzeta 
sau degetul, crezând că se poate nutri. Dar, declanşează si un 
mecanism neuroendocrin care ajută la digestie şi la o mai bună 
asimilare a alimentelor. A suge este şi un mod de a se consola, 
ce îi dă o senzaŃie plăcută. Dar şi suzeta o poate folosi o 
anumită perioadă, nefiind un moment anume pentru ai fi luată. 
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Cînd şi cum poate fi luată suzeta? 
La 2 ani copilul începe să abandoneze spontan suzeta, dar dacă 
nu se întâmplă nu trebuie forŃat. Adultul poate in mod treptat 
să io ia, sau să io dea numai in caz că este obosit şi mofturos. 
 
Dar când este momentul potrivit? 
Un moment precis nu este, cum nu este pentru toŃi la fel.  
De multe ori se văd copii care se joacă sau vorbesc cu suzeta in 
gură, în acest caz ne este necesară, dimpotrivă adultul ar trebui 
să-i spună: da-mi suzeta că aşa vorbeşti mai bine. 
Fiecare părinte face cum e mai bine pentru copil. 
 
 

La 2 ani îmi spun că ar trebui să-l spăl pe dinŃi. 
Mi se pare prea repede ! 
SmalŃul dinŃilor abia ieşiŃi nu este mineralizat, deci sunt 
predispuşi la carii. Deci e bine să aibă o corectă igienă orală şi 
să ia pastila de fluor necesară pentru prevenirea cariilor.  
Deja pe perioada dezvăŃului copilul Ńine in gură lichide cu zahăr, 
cum ar fi lapte, suc de fructe. Ceai, ce pot favoriza apariŃia 
cariilor. Pentru aceasta este bine ca, copilul să nu adoarmă cu 
biberonul în gură, şi după fiecare sticluŃă băută, să îi curăŃaŃi 
dinŃii şi gingiile cu o pânză umedă.  
Pentru o perioadă dinŃii se curăŃă fără pastă de dinŃi, dacă vine 
înghiŃită, poate să dea probleme gastro-intestinale. 
 
Sunt îngrijorată pentru accidentele din casă. 
Când în casă este un copil mic, este important să ne gândim la 
siguranŃa lui, trebuie luate bibelourile, închişi dine detergenŃii, 
Ńinând închise bine sertarele cu obiecte periculoase.  
Nu trebuie lăsate la îndemâna copilului medicamente, 
cosmetice, parfumuri, punându-le în locuri unde nu pot ajunge. 
Trebuie făcută atenŃie la prizele electrice, se e posibil acoperite 
cu dopuri de plastic ce se găsesc în comerŃ. La fel de 
periculoase sunt şi scaunele, mai ales în preajma ferestrelor 
sau a balconului.Copii mai au obiceiul să bată cu obiecte, deci 
atenŃie că nu sparge oglinda, tv, pc, etc. 
 
Cade şi se loveşte la cap, cum ştiu dacă e grav ? 
Dacă se loveşte la cap trebuie să fiu îngrijorată când se plânge 
de durere de cap, sau vomită, dacă din ureche sau din nas îi 
curge sânge sau un lichid transparent, sau dacă copilul se 
manifestă în mod suspect.  
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BineînŃeles dacă copilul pierde cunoştinŃa şi nu se trezeşte, 
atunci trebuie dus imediat la spital. 
 
Care ar fi locurile mai periculoase? 
Nu lăsaŃi copilul nesupravegheat pe măsuŃa unde îl schimbaŃi, 
pregătiŃi tot ce e necesar lângă voi. 
LăsaŃi-l să se joace jos pe podea. În pătuŃ ar fi bine ca copilul 
să fie pus cu burta în sus, mai bine fără pernă.  
PătuŃul ar fi bine să fie simplu fără obiecte ce ar putea să-l 
sufoce. Când face băiŃa, nu trebuie lăsat singur nici un 
moment, deoarece nu reuşeşte să ridice capul din apă. 
 
Cât priveşte jocurile? 
Copilul obişnuieşte să ducă totul în gură, deci nu trebuie lăsate 
la îndemâna copiluluiobiecte de mici dimensiuni cum ar fi: 
nasturi, caramele, alune. Deci atenŃie la jucăriile cu părŃi care 
se desprind. Sunt periculoase şi pungile de plastic pentru că, 
copilul ar putea să se sufoce. 
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   Poftă bună! 
 
 

întrebăm pediatrul 
 

Alăptez fetiŃa de 4 luni, şi peste doua o duc la creşă… ar 
fi mai bine să încep cu lapte praf? 
Nu de sigur, laptele matern este cel mai bun pentru fetiŃă! 
Satisface in mod categoric exigenŃele nutriŃionale primele 6 
luni de viaŃă şi chiar mai mult. Laptele matern o va proteja şi 
de bolile molipsitoare ce le poate lua de la alŃii, dar mai ales 
va pune bazele sănătăŃii ei. Creşa favorizează alăptarea la 
sân. 
 
DezvăŃul ,e bine făcut înainte să meargă la creşă? 
Nu suntem noi că decidem când trebuie făcut dezvăŃul. Dacă 
ştim să observăm,reuşim să înŃelegem când este momentul 
potrivit. DezvăŃul este un eveniment natural şi copilul se face 
înŃeles când este pregătit. O să vedeŃi că in jurul la 6 luni, 
ajunge la o maturaŃie intestinală, neurologică, că dezvăŃul 
vine de la sine. 
 
Faptul de nu a sta cu el la prânz mi se pare neplăcut… 
Pentru copil nu există mese principale sau secundare. El ştie 
să ceară de mâncare când îi ieste foame.Norocul este că nu 
cunoaşte bine orele de amiază sau de seară, deci pentru el nu 
este o problemă să mănânce masa de seară împreună cu 
toată familia. Copilul este foarte atras de ceea ce au părinŃii in 
farfurii, deci încet încet poate să guste şi alte alimente. 
 
E adevărat că mâncarea deja preparată, cum ar fi 
omogenizatele, este mai sigură? 
Când era in burtă, copilul explora, prin lichidul amniotic, ceea 
ce mânca mama. Apoi cu alăptarea la sân, a experimentat 
mirosuri şi gusturi din alimentaŃia mamei. Acum este el că 
vrea alimente cu gust familiar iar noi trebuie să avem grijă să 
facem în modul să le poată mânca. Omogenizatele sunt bune 
pentru dezvăŃul din primele luni, dar acum când el este 
pregătit şi poate mesteca, nu pot substitui alimentele 
pregătite în casă. 
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Ar putea sugera un program de introducere a 
alimentelor? 
Nu este o schemă cel mai indicat. AlimentaŃia este rezultatul 
relaŃiei dintre familie şi copil, şi de caracterul fiecăruia. Eu 
sfătuiesc ca în perioada de la şase la nouă lunisă fie introduse 
în alimentaŃia copilului majoritatea alimentelor. Gusturile 
copilului experimentate de mic, în familie sau la creşă îi rămân 
pentru totdeauna în memorie. 

 
Eu că sunt alergic la diverse tipuri de mâncare, mă 
întreb :este bine să-i dau toate alimentele la copilul 
meu? 
ŞtiinŃele alimentare au declarat că un copil de la 6 la 9 luni de 
viaŃă poate mânca orice fără riscul alergiei, intoleranŃei,  
diaree, nici mai mult nici mai puŃin de un copil de un an. 
Desigur, fiind în familie persoane alergice, este bine ca noile 
alimente să fie introduse la un interval de 3, 4 zile unul de 
altul. 

 
Îmi spun că la creşă fiica mea de 18 luni mănâncă de 
toate, dar acasă vrea numai biberon! 
În al doilea an de viaŃă copilul nu are nevoie de mari cerinŃe 
alimentare, deci interesul lui pentru mâncare este mic. Dar ar 
mai fi de precizat că nu ar trebui depăşite 500ml. De lapte la 
zi, deoarece acoperă toată cerinŃa nutriŃională doar cu laptele, 
cum face parte de o corectă alimentaŃie sucurile de fructe şi 
băuturile ce conŃin zahăr. Pentru o alimentaŃie sănătoasă 
trebuie Ńinut cont de necesarul şi varietatea alimentelor.  
La creşă meniul este făcut de dietolog. 
 
Dar de ce cu mine nu are poftă de mâncare? 
Sigur a supt mult din biberonul cu lapte sau cu suc de fructe 
reducând aşa senzaŃia de foame, dar în acelaşi timp asimila 
calorie care nu-i sunt necesare. 
Un alt factor important este şi cum vine propusă mâncarea: 
ora mâncării trebuie să fie un moment liniştit împreună la 
toată familia, iar porŃia trebuie să fie pe măsura unui copil 
mic, care de multe ori se sperie în faŃa farfuriilor prea pline. 
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Eu cred că la creşă vor fi îndrumaŃi spre o corectă 
alimentaŃie! 
Familia are un rol important în acest caz. MicuŃul învaŃă di 
comportamentul familiarilor că din vorbe. Este bine deci ca toŃi 
în casă, să mănânce în mod sănătos începând de dimineaŃă cu 
micul dejun. 
 
DimineaŃa nu este timp ! E mereu o cursă… 
Obiceiul de a consuma micul dejun în fiecare dimineaŃă asigură 
sănătate la toate vârstele. Copilul ce merge la creşă ar trebui să 
introducă între mic dejun şi gustareade la 10, în jur de  
20-25% din necesarul caloriilor. 
Micul dejun trebuie să varieze dar în acelaşi timp să fie nutritiv: 
poate fi lapte întreg, sau alte derivate, pâine, dulceaŃă, fructe 
proaspete tăiate bucăŃele, prăjitură făcută în casă. 
 
Fiul meu are 2 ani şi mănâncă de toate, prea mult! 
Folosind verdeaŃă, fructe,cereale integrale ajută la menŃinerea 
greutăŃii normale. La creşă meniul propune alimente ce dau un 
corect conŃinut nutritiv. De fapt este demonstrată o legătură 
între un exces de proteine în primii ani de viaŃă şi obezitatea 
după vârsta de 8 ani. 
 
Atunci e mai bine să stabilim imediat bune obiceiuri! 
Da, dimineaŃa un bun mic dejun împreună, nelăsând copilul 
singur in faŃa ceştii. 
Eliminarea biberonului! Laptele şi sucurile de fructe băute în 
acest mod aduc în puŃin timp multe calorii şi predispun la carii 
de biberon. 
Când copilul se întoarce acasă, dacă nu a mâncat gustarea, 
oferiŃii fructe tăiate bucăŃele, câteodată iaurt sau dulciuri simple 
cu fructe. La cină meniul trebuie să fie la fel pentru toŃi, dar cu 
mâncare potrivită pentru capacităŃile de a mesteca, Ńinând cont 
şi de ceea ce a consumat la prânz. 
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   Ne despărŃim, ne regăsim 
 
 

Întrebăm psihologul 

 
Trebuie să mă întorc la muncă, aşa repede… micuŃul meu 
va suferi? 
Depinde de vârsta copilului, dar mai ales cum situaŃia vine 
trăită de mamă şi deci prezentată copilului. Unde este posibil, 
este bine ca separarea să se facă după un an de viaŃă, dar şi 
separările făcute mai repede nu ar trebui să provoace suferinŃă, 
dimpotrivă ar trebui să fie o experienŃă de creştere pentru copil 
dar şi pentru părinŃi. Este important ca părinŃii să găsească o 
soluŃie ce dă copilului o separare graduală, cum este important 
că vine recunoscută o persoană (educatoarea, bunica, baby-
sitter, etc.) cu care se construieşte un raport de încredere şi se 
poate vorbi de propriile comunicări şi emoŃii. 

 
Ce este folositor şi se poate face? 
Este importantă la început prezenŃa părinte-copil la creşă. Este 
necesară o cunoaştere reciprocă pentru a putea continua 
obiceiurile şi ritmurile ,pentru a putea regula încet încet 
emoŃiile despărŃirii. Foarte important este şi timpul pe care 
părinŃii rezervă copilului după servici, şi cum fac să-l petreacă 
împreună. 

 
Cum să-i explic că trebuie să-l las cu alŃii? 
Dacă copilul este mic nu este uşor să-i motivăm absenŃa 
părintelui, dar nu trebuie să renunŃăm să o facem: însoŃindu-l 
la intrare şi ieşire cu mângâieri şi puŃine cuvinte de ai explica 
prea multe . 

 
De fapt ce pot să fac? 
Ar putea face lucruri de rutină cu copilul, înainte să iasă din 
casă (un joc ) cît şi la intrare (pregătind gustarea). Încet încet 
copilul leagă intrarea cu ieşirea părintelui din casă. 
 
În ce fel? 
Ar putea fi foarte folositor, lăsând să ducă de acasă un joc sau 
un obiect ce îi place mult, la creşă, în modul că îl lasă şi îl 
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regăseşte în acelaşi loc. În aşa fel copilul poate experimenta 
dinamica de plecare şi reîntoarcere, de a lăsa şi a regăsi. 

 
Adică ,copilul transformă emoŃiile adultului ca fiind ale 
sale? 
Dacă părintele simte şi trăieşte experienŃa despărŃirii bine, 
nefăcând-o tragică, atunci şi copilul o trăieşte în mod pozitiv, 
ajutându-l să dezvolte relaŃiile sociale şi să-l ajute să 
dobândească autonomia proprie. Dacă în schimb la despărŃire 
sunt dificultăŃi ,copilul poate manifesta un somn agitat, în a 
mânca sau plânge des. 

 
Cum de îi ieste aşa de greu să se despartă de mine? 
Este natural să-i vină greu la despărŃire. Prima despărŃire dintre 
părinte şi copil constituie un proces psihologic critic. Fiecare 
copil are timpul său de despărŃire, unii la început nu par 
afectaŃi la despărŃire, dar este o reacŃie nu dorită deoarece  
mai târziu criza îi vine şi atunci nici părinŃii nici educatorii nu 
reuşesc să o depisteze. 
Deci copilul trebuie ajutat să facă încet încet despărŃirea, cu 
multă răbdare. Dar şi părintele trebuie să găsească puterea de 
a se despărŃi de copil, lăsându-l în grija altor persoane de 
încredere. 

 
Dar copilul meu nu vrea să mă lase să plec! 
Dacă copilul demonstrează un ataşament deosebit de părinte, 
atunci el reprezintă starea de spirit a părintelui în a înfrunta 
despărŃirea. În acest caz trebuie liniştit adultul şi ajutat să 
înŃeleagă rolul lui ca părinte. 

 
Copilul meu e foarte timid, străinii şi locurile noi îl 
înspăimântă. Cum să fac? 
În general toŃi copii în primul an de viaŃă, trec printr-o fază 
unde persoanele ce nu fac parte din familie le face frică. Când 
copilul vine în contact cu un ambient nou sau cu persoane 
străine trebuie să fie însoŃit de părinte, micuŃul nu trebuie să se 
simtă pierdut. Dacă există o relaŃie de încredere cu părintele, 
încet încet poate folosi prezenŃa sa ca o bază sigură pentru a 
începe să exploreze lumea. 
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În schimb fetiŃa mea merge cu toŃi nu ascultă 
recomandările! 
Sunt copii care sunt mai deschişi în confrunt cu persoanelor 
străine, şi nu fug din faŃa lor dimpotrivă le caută. Când 
manifestă o autonomie precoce, de fapt copilul caută mai mult 
afect. Deci trebuie înŃeleasă bine apropierea cu străinii, că 
poate el manifestă ca o reacŃie contrarie, nevoia de o legătură 
mai afectuasă cu părinŃii, ce o caută în altă parte. 
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   Jucând se învaŃă lumea 
 
 

Întrebăm psihologul 

 
Copii mici ştiu să se joace împreună? 
A se juca împreună cu copii de aceeaşi vârstă este important 
pentru creşterea lor dar şi pentru a se confrunta între ei, pentru 
aşi măsura forŃa şi abilitatea şi de a respecta regulile pentru a 
putea juca împreună. Cum în acelaşi timp, sunt momente când 
copilul are nevoie să stea singur şi să aibă un spaŃiu numai 
pentru el, datorită condiŃiilor ambientale particulare sau 
datorită creşterii. Jucându-se copilul învaŃă, cunoaşte, 
experimentează, creează, inventează şi descarcă frica sau furia. 

 
FetiŃa mea se joacă de multe ori singură: trebuie să mă 
îngrijorez? 
Dacă un copil se joacă mereu singur şi refuză să se joace cu 
alŃii pot fi motive diferite: este posibil că jucând singur poate să 
fie o dificultate de a sta împreună cu alŃii sau este foarte atras 
şi concentrat de ceea ce face. Ar trebui să ne întrebăm dacă 
jocul ce face este adecvat pentru vârsta lui, dacă este plăcut şi 
creativ sau este mecanic şi se repetă şi de puŃină expresivitate. 
Deci în caz că nu este de îngrijorat, în alt caz copilul trebuie 
implicat în a se juca cu alŃii chiar şi cu adultul, învăŃându-l mai 
multe activităŃi care să-i placă. 

 
Nu este ciudat ca un băiat să se joace cu păpuşile? 
ExistenŃa jocurilor pentru băieŃi şi pentru fetiŃe este mult 
întâlnită: facem în modul ca băieŃii să facă anumite activităŃi iar 
fetiŃele altele, chiar şi publicitatea condiŃionează in aceeaşi 
direcŃie. În realitate jocurile au toate un scop, cu sabia se luptă 
iar cu păpuşa învaŃă cum se îngrijeşte pe altcineva, depinde 
semnificatul ce-l au. Este doar o convenŃie socială, care 
precizează ce este masculin sau feminin. Este natural ca băieŃii 
văzând fetele că se joacă cu păpuşile, vreau să se joace şi ei, în 
aşa fel având grijă de altcineva. În acelaşi mod o fetiŃă vrea să 
se joace cu sabia în acest mod măsurându-şi puterea. 
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Este mai bine lăsaŃi copii să se certe între ei sau să 
intervenim? 
Cearta între fraŃi sau între copii deranjează adulŃii şi le vine 
frică că propriul copil este violent sau nu reuşeşte să se 
controleze. De aceea se intervine imediat pentru a opri cearta. 
Pentru copii este un mod de a creştere, este o ocazie pentru a 
învăŃa să stea cu alŃii şi în acelaşi timp a obŃine o victorie. 

 
Atunci când trbuie să intervenim? 
Un adult trebuie să intervină în ceartă, după, pentru a ajuta 
copilul să reflecteze pentru motivul certei şi să înŃeleagă 
conflictul, putând să exprime cum se simte. 
 
Copilul mic înŃelege pedeapsa? 
Copii înŃeleg repede regulile impuse de părinte sau de 
educatoare, dar câte unul nu vrea să înŃeleagă sensul de 
pedeapsă.  
Nu cred că este necesar să se recurgă mereu la pedepse. Mai 
mult decât sensul pedepsei copilul înŃelege tonul vocii adultului.  
De aceea este foarte important ca părinŃii să ştie să pună limite 
cu decizie fără să se enerveze dar hotărât şi să ştie să le facă 
respectare. 

 
Eu după câteva capricii nu rezist şi cedez… 
Limitele nu trebuie să fie prea multe pentru că ar fi imposibil să 
le respecte pe toate şi ar fi inutile. Dar acelea date trebuiesc 
respectate pentru că aşa copilul înŃelege puterea părinŃilor şi el 
în rolul de fiu este protejat de părinŃi puternici. Cu limite clare 
copilul învaŃă să înŃeleagă care lucruri se pot face şi cele care 
nu se pot face. 

 
Dar dacă nu ascultă? 
Este foarte important ca regulile să fie respectate iar părinŃii 
trebuie să fie de acord între ei când le fac. Dacă mama spune 
că nu cumpără bomboane trebuie să fie hotărâtă că nu le 
cumpere ,pentru că dacă copilul plânge şi se aruncă pe jos ,iar 
ea cedează este sfârşitul.  
Acel copil are impresia că este mai tare ca părintele său iar 
pentru a obŃine tot ce vrea, trebuie să plângă şi să facă scene. 
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Câteodată când mă duc să-l iau nu vrea să vină. Cum de 
nu vrea? 
Se întâmplă că copilul cere mamei să mai rămână să se joace 
un pic, dar mama îi răspunde repede nu, atunci copilul continuă 
să se joace şi nu răspunde când ea îl cheamă pentru a se 
schimba de hăinuŃe. 
De multe ori ar fi bine să se lase copilul încă un pic deoarece 
aceasta corespunde la nevoia lui de a vedea mama în locul 
unde el petrece multe ore, iar când i se spune că se pleacă 
trebuie plecat imediat nu peste un sfert de oră. 
 
Caracterul este un factor genetic sau depinde de 
educaŃie? 
Caracterul depinde în general de personalitatea copilului mai 
bine zis de temperament, care vine modificat de ambientul 
relaŃional, fizic şi educativ în care va creşte.  
Deci un copil cu caracter tare şi încăpăŃânat va avea o 
predispoziŃie de a fi aşa, dar ambientul educativ şi tipul de 
relaŃie ce a stabilit cu părinŃii pot să atenueze sau să mărească 
acest aspect caracterial. 
 
În această perioadă fiul meu zice nu la tot. De ce? 
Aproape de doi ani este un moment caracterizat de o mare 
opoziŃie unde nu devine un cuvânt principal din vocabularul 
său, la orice întrebare răspunde nu iar acesta este momentul 
evolutiv unde el sau ea îşi dă seama că ieste diferită de părinŃii 
săi, că poate dori altceva decât mama sau tata, şi pentru el e o 
mare plăcere. Nu este bine să fie oprit, un copil trebuie să 
înveŃe să spună nu făcându-se remarcat, dar este necesar să 
fie împiedicată această fază.  
Deci va putea spune nu alegând printre acele lucruri care nu-i 
pot dăuna, dar i se va interzice ceea ce nu-l poate proteja. 
 
A mea se încăpăŃânează cu hainele… 
Dacă copilul nu vrea să se îmbrace cu tricoul ce l-a preparat 
mama iar în schimb vrea unul de altă culoare ce stă urât cu 
pantalonii nu are importanŃă, lăsaŃi-l să aleagă şi să probeze 
hainele ce-i plac. În schimb o să-i interzicem să iasă în plină 
iarnă cu mâneci scurte fără geacă. 
În acest caz nu este necesar să se spună multe vorbe pentru că 
copii nu reuşesc să înŃeleagă explicaŃii lungi, trebuie să 
înŃeleagă că ieste aşa pentru că la mama a hotărât aşa.  
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Copilul o să protesteze, dar părintele trebuie să continue să zică 
hotărât fără să se enerveze că se face cum spune el. 
 
Peste puŃin se va naşte un frăŃior ,când să încep să-i 
vorbesc ? 
Copilul trebuie să fie preparat încet încet. Trebuie să i se spună 
când suntem siguri, când burta nu se vede şi permiŃându-i de a 
o mângâia când creşte. Copilul trebuie familiarizat încet încet cu 
frăŃiorul când este încă înăuntru povestindu-i ceea ce este în 
lume sau imaginându-şi cum este în burtă. Făcându-l să 
participe la naşterea frăŃiorului e sigur cel mai bun mod de a-l 
pregăti la acest eveniment. 
 
De puŃin timp a murit bunicul şi eu nu ştiu ce să-i spun. 
Confruntarea cu moartea este un moment delicat şi important 
în viaŃa unui copil, pierderea unei persoane din viaŃa copilului 
pentru prima dată este dureroasă.  
Când moare cineva de care era afecŃionat este mereu dificil să i 
se spună, ideal este să i se vorbească în maniera deschisă şi 
sinceră.  
O să-i spuneŃi că bunicul ne-a lăsat, că a murit şi noi o să ne 
amintim mereu de el. Apoi în baza ideilor religioase a familiei, i 
se poate spune că bunicul e în cer sau în Rai, sau că nu mai 
face o viaŃă ca a noastră. Modul de ai explica depinde mult de 
valorile familiei, ceea ce este important nu trebuie minŃit 
copilul.  
Ar mai fi posibil să ne ajutăm cu istorii sau poveşti, şi ar fi bine 
să-i permitem copilului să menŃină vie amintirea persoanei 
pierdute vorbind de lucruri făcute împreună sau de obiecte de-a 
lui rămase . 
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   A fi şi a vorbi de mine 
 
 

Întrebăm neuropsihiatrul 
 

Mă întreb dacă un pic de caracter îl are din naştere… 
Fiecare părinte vede devreme cum anumite aspecte din 
caracterul copilului sunt personale, dar alte dăŃi poate vedea 
schimbări vizibile. Des recunoaştem în fii elemente 
asemănătoare a noi însuşi şi se poate întâmpla să tolerăm mai 
puŃin cele ce sunt şi defectele noastre. 
 
Dar cât se pot modifica? 
Datoria părintelui este de a încerca sa-şi cunoască bine propriul 
copil, respectând chiar şi ceea ce nu ne place din 
temperamentul său.  
Diferită este situaŃia când anumite aspecte din caracter devin 
un obstacol pentru copil şi viaŃa relaŃională; de exemplu,dacă 
este prea timid şi nu reuşeşte să se joace cu alŃii este mai bine 
să aprofundeze cauza acestei dificultăŃi şi a încerca în diverse 
modalităŃi a-l ajuta chiar vorbind cu educatoarele. 
 
Cum înŃelegem daca se dezvoltă mai greu? 
Dezvoltarea generală a copilului este un proces foarte complex 
unde sunt multe capacităŃile dobândite.  
Copiii nu dezvoltă toŃi la fel,de exemplu în dezvoltarea motorie 
pot fi copii care la 10luni merg singuri, iar alŃii merg la 15luni, 
fără ca aceasta să devină o preocupare.  
Dacă un copil la 18luni încă nu merge este important să 
aprofundăm situaŃia. Deci, când un părinte este îngrijorat că 
poate fi o întârziere în confrunt cu etapele de dezvoltare, este 
important să vorbească cu pediatrul sau cu educatoarele creşei, 
astfel având un schimb de idei cu celelalte persoane care se 
ocupă de copil. 
 
Are aproape 3ani şi încă nu înŃeleg ceea ce spune… 
Dezvoltarea vorbirii este un proces foarte complex şi putem 
observa diferenŃe de la copil la copil. Sunt anumite etape 
“universale” care au aceeaşi valoare în orice limbă şi indică 
progresul dezvoltării:  
la 12luni încep să spună primele cuvinte, între 18-24luni apar 
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primele fraze si limbajul “explodează”, deci se îmbogăŃeşte 
foarte rapid; aproape de 3ani copiii pronunŃă aproape toate 
frazele propriei limbi şi spre 4ani stăpânesc bine limba. 
 
FetiŃa mea la 2ani pronunŃa tot, dar frăŃiorul său nu! 
Înspre 2ani,aproximativ 70% din ceea ce spune copilul poate fi 
înŃeles din punct de vedere fonetic. Dacă un copil la 3 ani are 
limbaj puŃin înŃeles sau pronunŃă puŃine cuvinte şi fraze,este 
important să vorbim cu pediatrul şi eventual să facem o vizită 
specializată, care va evalua limbajul în baza dezvoltării 
generale. 
 
Este adevărat că există diferenŃe de limbaj între băieŃi şi 
fete? 
MulŃi cred asta, dar studiile despre dezvoltarea limbajului nu  
au evidenŃiat diferenŃe importante, însă este adevărat că între 
copiii care prezintă întârzieri şi dificultate a limbajului, băieŃii 
reprezintă majoritatea, dar nu se cunosc cauzele.  
Dar trebuie amintit că anumite forme de întârziere a limbajului 
pot fi familiare şi pot să le aibă mai mulŃi membri ai familiei. 
 
Copilaşul meu bâlbâie un pic sau nu mai pronunŃă 
cuvintele pe care le ştia deja… 
Se întâmplă că copiii între 3 şi 5 ani pot prezenta perioade în 
care se bâlbâie, aceasta se întâmplă de obicei în evenimente 
stresante şi acest simptom poate fi “ciclic” cu perioade mai 
bune şi perioade mai rele, dar e obicei până la 6ani dispar.  
Este important să nu creem excesive anxietăŃi copilului 
lăsându-l să termine de vorbit fără să completăm noi ce vrea să 
spună el. Dacă acest simptom este permanent este bine să 
vorbim cu pediatrul. 
 
Şi bilingvismul? Este un lucru frumos,nu? 
Aici la noi sunt în creştere copiii bilingvi. Este vorba de un 
bilingvism numit şi “o limbă/un ambient” adică acasă copiii 
vorbesc limba de origine a părinŃilor, iar în spaŃiile educative 
limba Ńării de origine. Toate studiile despre limbajul copiilor 
care vorbesc mai multe limbi sunt de părere că nu reprezintă 
un obstacol în dezvoltare. Este şi demonstrat că un părinte 
reuşeşte mai bine să facă părinte când vorbeşte propria limbă 
de origine. PărinŃii străini care s-ar simŃi obligaŃi să vorbească 
în italiană riscă să sărăci relaŃia cu copill. 
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Copilul meu în schimb este prea plin de viaŃă… 
Copiii sunt prin definiŃie plini de viaŃă şi mereu activi, deci 
aceasta le permite să cunoască lumea şi când sunt plini de 
viaŃă este şi un stimul pentru adulŃii care sunt implicaŃi.  
Dar copiii plini de viaŃă au şi problema de a nu reuşi să 
exploreze realitatea dând atenŃie a ceea ce-i înconjoară. 
AtenŃia,ca şi alte capacităŃi este un proces care trebuie maturat 
şi dezvoltat încetul cu încetul şi nu depinde doar de maturizare, 
dar şi de tipul experienŃelor făcute de către copil. 
 
Eu îl cert în continuu,dar nu mă ascultă… 
Riscul este acela de a fi mereu certat iar aceasta alimentează 
nervozitatea lui. În schimb ar trebui ajutat să trăiască cu 
plăcere chiar şi activităŃile scurte,dar care dau satisfacŃie. 
Uneori copiii prea plini e viaŃă sunt cei care au nevoie să atragă 
atenŃia adultului, de aceea este important să înŃelegem ce este 
la originea acestui comportament. 
 
Pentru aceea ar trebui să-mi ajut copilul să recunoască şi 
să spună emoŃiile sale? 
Copiii învaŃă repede să recunoască propriile emoŃii mulŃumită 
faptului că părinŃii mai întâi le recunosc în copil.  
Un nou născut nu ştie ca plânge pentru că îi este foame,dar 
mama înŃelege acest plâns şi îl hrăneşte pe copil, asta îi 
permite să recunoască starea de spirit.  
Cum cresc,copiilor este bine să le vorbim despre sentimente 
pomenindu-le când se prezintă (“văd că eşti nervos”, “acest 
lucru te face fericit”), favorizând expresia tuturor emoŃiilor, 
pozitive sau negative, ca frica sau furia. 
 
Când se enervează face crize mari,care mă sperie! 
În faŃa reacŃiilor ieşite din comun este important să nu ne 
speriem sau să cedăm doar din cauza comportamentului sau a 
vinei, dar să ajutăm copilul să înŃeleagă ceea ce se întâmplă şi 
să dezvoltăm capacitatea de tolerare a frustrărilor.  
Înspre 2ani este des o perioadă în care prezintă o atitudine 
sfidătoare mai accentuată, care coincide u descoperirea  
propriei independenŃei. 
 
Când va înŃelege că este nevoie de reguli? 
În primii ani de viaŃă copiii iniŃial “suportă” reguli şi interzicerii 
care nu le înŃeleg,numai succesiv pot înŃelege că o interzicere 
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poate avea un rol protectiv, de exemplu pentru a evita un 
pericol.  
Copiii învaŃă multe reguli, prin exemplul părinŃilor, putem ajuta 
mult copiii folosind coerenŃa şi claritatea.  
Încet înct regulile vin învăŃate şi apreciate, pentru unii este mai 
uşor pentru alŃii mai dificil, dar sunt părinŃii care definitivează 
regulile, şi nu copii. 
 
Cum şi la ce vârstă trebuie să le explicăm diferenŃa 
sexuală dintre fete şi băieŃi? 
Copiii fac această diferenŃă între sexe înainte să li se vorbească 
despre ea. Sexualitatea în primii ani de viaŃă este înŃeleasă ca o 
curiozitate fiziologică ce priveşte această diferenŃă, fiind ca o 
curiozitate fizică şi este important ca copilul să exprime 
curiozităŃile în mod liber fără ca aceasta să le dea anxietate. 
Este important să le explicăm prin cuvinte potrivite şi în mod 
firesc că suntem diverşi şi această diferenŃă stă la baza vieŃii. 
 
Cum alegem poveştile pentru copiii mici? 
Poveştile spuse copiilor sunt o ocazie valabilă pentru a favoriza 
dezvoltarea limbajului şi ştim că ajută dezvoltarea emoŃională, 
afectivă şi a cunoştinŃelor.  
Sunt o oportunitate pentru a putea împărtăşi cu părinŃii 
propriile sentimente şi starea de spirit: prin intermediul 
personajelor copiii pot învăŃa să recunoască şi să administreze 
şi sentimentele negative.  
În primii ani de viaŃă a copilului este bine să alegem poveşti 
scurte cu ilustraŃii,uşor de înŃeles: mici poveşti din viaŃa 
cotidiană unde imaginile prevală cuvintele, pentru a progresa 
pre poveşti mai lungi.  
Copiii iubesc mult repetiŃia,pentru că le oferă siguranŃă,le 
permite să înŃeleagă mai bine,reuşind să anticipeze întâmplările 
care urmează.  
Altceva este că vor multe poveşti înainte să se culce, este un 
mod pentru a îndepărta modul separării nocturne; deci e mai 
bine să anticipăm: o poveste şi apoi un pupic de noapte bună. 
 
Este greşit să-l lăsăm să se uite la televizor? 
Televizorul este un important mijloc de informaŃie, chiar dacă 
ar putea efectua mai bine rolul său. Cât priveşte copiii, nu 
trebuie să ne grăbim. 
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După este rolul părinŃilor să selecŃioneze programele şi timpul 
dedicat televizorului, amintind că mesajul televiziv este 
“unidircŃional” şi publicul este pasiv.  
Este fundamental ca părinŃii să ştie ce programe văd copiii, 
de preferat este să le urmărească împreună în aşa fel încât 
dacă copii pun întrebări, pot să obŃină răspunsuri. 
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   Frică şi siguranŃă 
 

 
Întrebăm psihologul 

 
Cum facem cu problemele dormitului? 
Sugarii sunt diferiŃi unul de celălalt din ce priveşte regularea 
stărilor de conştiinŃă somn-veghe-alimentaŃie-plâns care se 
petrec în mod ritmat pe parcursul zilei. Somnul constituie fără 
dubiu, încă de la începutul vieŃii,aspectul cel mai important 
dintre obiceiurile noastre. Este normal sa vezi bebeluşi care 
alternează in mod uşor şi spontan aceste momente, iar alŃii 
care necesită o intensă regulare externă din partea adulŃilor 
pentru a reuşi să găsească o proprie organizare,mai apoi. 
 
Îi este oare frică să doarmă? 
Da. Începe să înŃeleagă că a adormi înseamnă a pierde 
contactul vizual, comunicativ şi perceptiv cu persoanele şi 
lucrurile care este obişnuit să le frecventeze în timpul zilei. 
Dormitul este perceput ca o experienŃă de despărŃire de tot ce 
constituie sursă de satisfacŃie şi de emoŃie,necesitatea de a opri 
supravegherea asupra realităŃii externe,un fel de separare. 
 
Ce se poate face pentru a-l linişti? 
Copilaşii au nevoie sa fie siguri pe continuitatea între înainte şi 
după somn: vor să fie siguri că în timpul somnului nu se 
întâmplă schimbări semnificative, vor să ştie ce vor găsi în 
momentul în care se vor trezi. Din acest motiv momentul în 
care se merge la culcare este marcat de ritualuri pe care orice 
copil le necesită din partea adulŃilor,acasă sau la creşă: 
obişnuita povestioară, aceeaşi secvenŃă de acŃiuni, aceleaşi 
obiecte şi aceleaşi ritmuri. 
 
Lucruri repetitive, deci… 
Uneori părinŃilor li se pare ieşită din comun aceasta fixaŃie 
asupra obiceiurilor cotidiene, însă aparentă inflexibilitate cea 
care reprezintă fundamentul certitudinilor afective. Pentru că 
din această situaŃie copii dobândesc mai apoi, încrederea de a 
se descurca pe cont propriu şi experimentează încetul cu încetul 
sensul propriei autonomii şi învaŃă să-şi reguleze propriile 
funcŃiuni biologice de bază. 
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Iar atunci când se întâlnesc cu ceilalŃi copii, va fi mai 
dificil.. 
A fost ştiinŃific demonstrat că din primele luni de viaŃă, copiii 
sunt foarte motivaŃi să cunoască alte persoane: nu doar adulŃi, 
ci şi alŃi copii de aceeaşi vârstă. Intrarea la creşă semnifica 
însa, regăsirea între alte persoane, cu modalităŃi de 
comportament diferite de cele cu care era obişnuit copilul, dar 
interesul social şi empatia care se dezvoltă precoce în ceea ce-i 
priveşte pe cei apropiaŃi este un început foarte important. În 
primii trei ani, colegii devin un punct de atracŃie şi de 
comunicare de neînlocuit. La creşă se nasc primele raporturi de 
prietenie si chiar primele conflicte între copii. Totul constituie 
experimentarea emoŃiilor şi regularea stării atunci când sunt 
împreună. 
 
Mi se pare, că anumite momente, ca şi schimbarea 
scutecului, sunt mai delicate.. 
Desigur, pentru că corpul copilului este în punct de sprijin al 
propriei persoane. Calitatea experienŃei relaŃională cu 
persoanele de referinŃă, trece la început aproape în întregime 
prin practicile de îngrijire şi nevoile primare legate de 
corporalitate. La creşă momentul schimbului este o situaŃie 
importantă de-a lungul zilelor, tocmai datorită importanŃei 
dăruite acestor practici, pentru dezvoltarea mentală şi 
emoŃională. 
 
Dar şi momentul în care se mănâncă este important! 
Mâncarea este una din sursele fundamentale de plăcere la orice 
vârstă şi mâncatul cu alte persoane, este în toate culturile si 
tradiŃiile un semn de bine stare. Să înveŃi să mănânci singur, 
este una din abilităŃile cele mai entuziasmante: înseamnă să nu 
mai depinzi de ceilalŃi. Când copiii învaŃă să mănânce singuri, 
se termină acea relaŃie de intimitate cu adulŃii de la care se 
primea mâncarea. La creşă momentul în care se mănâncă 
reprezintă o etapă importantă pentru dobândirea competenŃelor 
care permit copiilor să se simta mari şi autonomi, în ceea ce 
priveşte mâncarea. 
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Alt moment intens este cel al trecerii casă-creşă. Un 
obiect personal ajută,nu? 
Trecerea de acasă la creşă poate fi văzută de copil ca un 
eveniment de separare de obiceiurile proprii şi de contextul 
familiar de referire. Aceasta însă se întâmplă la începutul vieŃii, 
când încă nu s-a ajuns capacitatea cognitivă de a înŃelege că 
persoanele si obiectele continuă să existe,chiar şi atunci când 
nu sunt sub ochii săi, sau la îndemână. Schimbările de ambient 
nu sunt negative, dar este important ca atunci când înfruntă o 
experienŃă nouă, să poate utiliza anumite obiecte preferate(un 
pluş, un fular al mamei etc.) ca un fel de a conserva legăturile 
afective legate de viaŃa familiară. 
 
Copilul face diferenŃa între regulile de acasă şi cele de la 
creşă? 
Fără dubiu viaŃa de grup, ca şi creşa,favorizează adaptarea la 
regulile sociale, în afară de profesionalitatea educatorilor, un rol 
fundamental este desfăşurat de comportamentul imitativ in 
ceea ce-i priveşte pe ceilalŃi colegi. ImitaŃia reprezintă, încă din 
primele luni, o formidabilă competenŃă care susŃine dezvoltarea 
capacităŃilor metale, afective şi sociale. 
 
Uneori cred că pentru noi părinŃii ar fi mai greu să-i 
facem să ne asculte.. 
Acasă poate fi mai dificil din cauza mai multor motive: de la 
oboseala părinŃilor, pana la faptul că gestiunea familiară cere 
diverse sarcini deci părinŃi nu se pot dedica în totalitate 
copilului, aşteptărilor/nevoilor reciproce care caracterizează 
raportul fiecărei mame/fiecărui tată. Pentru copii dobândirea 
capacităŃilor de a se descurca singur trece prin învăŃarea 
regulilor impuse de la început de către adulŃi şi este sursă de 
satisfacŃie interioară să reuşeşti să le respecŃi, pentru că 
permite conştientizarea faptului că învaŃă să fie stăpân de sine. 
 
Regulile creşei se respectă mai mult! 
A pune limite, începând din al doilea an,uneori poate fi greu 
pentru părinŃi, care atunci când aceştia erau mici, au încercat 
sa răspundă la fiecare nevoie şi să-i satisfacă fiecare cerere. 
Dar să creşti, fie din punct de vedere afectiv cât şi mintal, 
înseamnă să poŃi accepta regulile propuse de ambientul social 
în care se află. 
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La creşă mi se pare mai dispus să-i asculte pe adulŃi… 
În trecerea de acasă la creşă copiii,trecând de primul an de 
integrare, sunt în stare să înŃeleagă specificul fiecărui context şi 
organizării sale. Se poate întâmpla ca părinŃi să observe că 
copilul lor într-un ambient diferit manifestă un alt 
comportament,necunoscut lor, dar tocmai aşa pentru că e 
capabil să recunoască şi să se adapteze diverselor contexte 
este cea ce constituie plasticitatea şi flexibilitatea minŃii umane, 
încă din primele luni. 
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  La creşă cum este 
 
 

Întrebăm educatoarea 
 

Ambientul creşei este frumos şi curat, dar pentru copil 
contează mai mult… 
Este adevărat, pentru copil prima întâlnire cu ambientul este 
datorită persoanelor de referinŃă. Din acest motiv, zâmbetul 
educatorilor este primul ‘loc’ asupra cărui se opreşte copilul. 
Daca aŃi observat, la început privirea copilului trece de la un 
chip la altul pentru a se asigura că pot avea încredere; 
încrederea pe care o pot acorda ei însă, depinde de încrederea 
pe care le-o transmit părinŃii. 
 
Un loc atât de luminos, bogat în lucruri de făcut, aşa de 
calm şi bine gândit. 
Tocmai, ambientul a fost creat având în vedere nevoile copilului 
şi creşterea sa. Şi luminile şi culorile calde sunt predispuse să 
confere o plăcută senzaŃie de calm; sunt spaŃii mici şi restrânse 
şi acelea pentru a sta cu prietenii, lucrurile puse în aşa fel încât 
să se ajungă uşor la ele sau nu, în funcŃie de necesitate. 
 
Mi se pare că curăŃenia este foarte profundă, adevărat? 
Desigur. Sunt norme foarte severe pentru menŃinerea igienei şi 
curăŃeniei, factor important în comunitate şi pentru sănătate. 
Sunt, de exemplu, galoşi albaştri pentru a intra în diferite 
camere din incintă fără a aduce mizeria de afară. 
 
La ce ajută expunerea fotografiilor? 
Sunt fotografii expuse si albume de răsfoit. Pe pereŃi dau un 
sens de apartenenŃă: aici sunt şi eu, în album îŃi permit sa le 
împărtăşeşti cu prietenii. E frumos pentru copii să se revadă în 
timpul activităŃilor efectuate, să spună numele persoanele şi 
obiectelor cunoscute. Fotografiile expuse transpun creşa cu 
personalul şi povestesc experienŃele prin care se trece în acea 
perioadă. PărinŃii le vor putea comenta cu copii, care vor fi 
bucuroşi. Des şi pozele cu mama şi tata stau într-un album 
personal, pentru că copilului îi face bine să-şi revadă familia,  
s-o arate educatorului, să spună ceva despre ei. 
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Având în vedere faptul că la creşă sunt multe camere, nu 
se va putea simŃi confuz? 
Designul camerelor este conceput în aşa fel încât să poate fi 
recunoscut în diferitele activităŃi care se desfăşoară.  
Totul este pe măsura copilului şi fiecare detaliu este realizat 
pentru a-l ajuta sa se simtă bine în fiecare moment.  
Toate activităŃile sunt organizate în durată şi modalitate, ca să 
fie plăcute. 
 
În practică, cum? 
Fiecare copil petrece mare parte din ziuă împreună cu grupul 
sau într-o cameră, organizată în diferite colŃuri: spaŃii în care sa 
se plimbe, să citească, să se joace, să construiască, etc.  
Există mereu un loc cu pernuŃe si saltele pe care să se întindă 
şi să se relaxeze. 
 
Mici cum sunt, ştiu să se joace în mai mulŃi? 
Fiecare copil face parte unui grup, cei mici sau cei mari, în 
funcŃie de vârstă: în general sunt formate de 6 copii până la 
18luni şi de 9 copii cu vârsta de la 18luni la 3 ani.  
Raportul între adulŃi-copii este adaptat în aşa fel încât fiecare să 
simtă adultul 'pentru el'. La început copii învaŃă să se joace în 
doi, apoi în trei, învăŃând să stea împreună şi să depăşească 
mici conflicte, cum ar fi atunci când vor acelaşi lucru în acelaşi 
moment. 
 
Câte educatoare sunt în raport cu copiii? 
Suntem atât de obişnuiŃi cu figura educatoarelor, că avem 
impresia ca nu sunt si educatori bărbaŃi. Nu este foarte 
obişnuit, dar figura masculină în creşă este foarte apreciată, 
pentru că reprezintă realitate ambilor părinŃi.  
Oricum, fiecare grup are un educator de referinŃă, cel care este 
prezent în momentele mai importante ale zilei şi este cel care 
are grijă să consolideze grupul.  
Deci ea (sau el) care vă întâmpină la prima întâlnire, căreia îi 
prezentaŃi copilul şi obiceiurile sale, care mai apoi vă va 
informa de progresele sale. Educatorul face parte dintr-un grup 
de lucru în care este şi figura coordonatorului intern, care 
cunoaşte toŃi copiii şi toŃi părinŃi şi care stă la dispoziŃie pentru 
orice informaŃie. 
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Cum copiii au nevoie diferite, au şi ritmuri diferite… 
SecŃiunea copiilor mici este cea mai liniştită, ei pot să se 
târască liberi, unii fac câte un pas cu ajutorul educatorului, altul 
încearcă să se cocoŃeze pe premergător, iar altul trage un pui 
de somn liniştit pe covor. Desigur, plânsul nu lipseşte, dar în 
braŃele adultului, trece repede. Mai plină de mişcare este 
secŃiunea celor mari: copiii merg singuri în căutarea jocurilor 
preferate, se acomodează pentru a asculta o poveste sau 
pentru a cânta o melodie. ColŃurile sunt structurate şi 
caracterizate pe centre de interes, în aşa fel încât să stimuleze 
copilul să vrea să încerce şi să facă. 
 
Şi cine se ocupă cu pregătirea mâncării? 
În fiecare creşă există un bucătar sau o bucătăreasă care 
găteşte pentru toŃi copiii. Farfuriile sunt gătite zilnic cu mâinile 
lor, alimentele sunt alese şi controlate pentru a stabili un meniu 
care să respecte tabelul dietetic al provinciei.  
Lângă bucătar lucrează şi angajaŃi care-i ajută. Unul dintre ei 
este mereu în bucătărie, ajută bucătarul si deplasează 
alimentele. AlŃii însă se ocupă de ordinea din creşă şi de 
curăŃenia grădinii. 
 
Iar apoi la masă copiii se descurcă cât de cât, nu? 
Pe rând, copiii mai mari fac pe 'chelnerii' şi ajută la aranjarea 
meselor. Momentul mâncatului este gândit şi efectuat cu 
atenŃie, este uşor ca copiii să se apropie de farfurii noi, 
cunoscând noi arome, într-o educaŃie al gustului care se 
dezvoltă pe zi ce trece.  
Sunt copiii care mănâncă de toate, alŃii care însă nu, aşa că 
învăŃătorul serveşte farfurii diferite, iar apoi copiii se descurcă, 
controlând desigur şi invitându-i să guste de toate.  
Pentru cei mai mici este diferit, educatorul se pune în mijlocul 
mesei pentru a-i putea ajuta pe toŃi. Şi celor care mănâncă cu 
ajutorul educatorului, li se pune o linguriŃă pentru a-l obişnui cu 
această modalitate. Prânzul este şi o ocazia care favorizează 
primele conversaŃii între copii, un moment pentru a împărtăşi 
cuvinte şi gesturi. 
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Sunt şi petreceri? 
Desigur, sunt şi frumoase. Câteodată sunt evenimente speciale, 
cum ar fi petreceri cu părinŃii sau prânzul cu copiii de la 
grădiniŃă. Se întâmplă ca grupuri de părinŃi să facă diverse 
scenete pentru copii, care sunt mereu un succes. 
 
Începerea zilei cu bine face ca totul să fie mai simplu. 
Asta este valabil atât pentru copii cât şi pentru adulŃi! Din acest 
motiv primirea şi despărŃirea sunt bine pregătite.  
Întâlnirea cu educatorul se desfăşoară mereu în acelaşi loc, în 
aşa fel încât copilul să se simtă în siguranŃă. Schimbul de 
informaŃii, privirile, acordul între adulŃi,conferă copilului acele 
limite afective care susŃin plecarea părintelui. 
 
Apoi sunt activităŃi programate? 
Pe la jumătatea dimineŃii este propusă o activitate programată, 
care variază zilnic în funcŃie de fiecare grup şi se desfăşoară în 
zone desemnate sau în laboratoare: de mişcare, manipulare 
sau pictură… Sunt ocazii definite bine de distracŃie, creativitate, 
dobândire de reguli şi competenŃe.  
În laboratorul de pictură, de exemplu, sunt orice culori, pentru 
a le folosi cu mâinile sau cu pensule de diferite mărimi pentru 
picturi la perete sau la masă, sau pentru a lăsa pe foi 
amprentele mâinilor sau a picioarelor.  
În sala de psihomotorie sunt saltele, tunele, cilindrul, care le 
permit să facă tumbe sau sărituri, de a intra sau de a ieşi,de a 
sta în echilibru sau de a cădea. 
 
Participă tot grupul? 
Depinde de tipul de activitate şi de obiectivele care se propun. 
Unele sunt organizate pentru grupul intern, altele pentru câŃiva 
copiii deodată. La creşă nu lipseşte grădina şi multe activităŃi se 
mută afară, de la jocuri cu zăpada pana la cele în piscinele mici, 
şi uneori se poate lua o gustare la umbră. 
 
ÎnvaŃă şi să se pregătească pentru a face anumite 
lucruri… 
Înainte de a se aşeza la masă, educatoarea îi duce pe copii să 
se spele pe mâini, iar în timpul zilei există anumite momente 
dedicate schimbatului şi îngrijirii corpului.  
 
Educatoare nominalizează gesturile pe care le face şi aşa, 
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permite copilului de face acŃiunile conform propriului corp, corp 
care încetul cu încetul prinde formă şi în propria minte. 
 
Momentul odihnei este la fel pentru toŃi? 
Timpul fiecăruia este respectat şi cei mai mici pot dormi şi 
dimineaŃa şi ăn oricare moment al zilei simt nevoia.  
După ce au mâncat, fiecare copil se pregăteşte pentru a merge 
în camera lui de odihnă şi propriul pat. La creşă există camere 
de dormit pentru cei mici şi pentru cei mari, sunt paturi joase, 
cu băncuŃe sau platforme, pe care există mereu un obiect, un 
pluş sau ceva drag adus de acasă care îi ajută să se relaxeze şi 
să adoarmă. 
 
Şi când se trezesc? 
Când se trezesc, copiii se duc la camera baie, unde un educator 
le schimbă scutecul, îi ajută să se îmbrace, să se pieptene, să 
se dea cu cremă. Apoi copiii se întorc în camera lor şi vor fi unii 
care imediat se vor arunca spre jocuri dinamice sau unii care 
preferă să mai stea câteva minute în braŃele educatoarei.  
După amiaza înainte ca părinŃii să ajungă, se serveşte o 
gustare. 
 
Când vin ceilalŃi părinŃi se supără vreun copil? 
Nu, pentru că fiecare este îngrijit. Cine mai rămâne poate să se 
distreze cu educatoarea de după amiază care are alte propuneri 
pentru el/ea, nimic greu sau structurat, mai degrabă jocuri de 
relaxare. 
 
Şi dacă este supărat că lipsesc? 
Momentul reîntregirii este unul delicat si plin aşteptări, din 
partea copilului şi din partea părintelui. MicuŃul ar putea avea 
unele reŃineri când trebuie sa lase jocul şi colegii, dar 
educatorul rezolvă totul folosind vorbele potrivite. 
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   Creşele în Trentino 
 
 

Structură şi organizare 
 

Ce tipuri de creşe sunt în Trentino? 
Provincia Trentino a promovat un sistem de servicii socio-
educative pentru copiii care cuprinde diferite tipologii: creşele, 
creşele la locul de muncă, creşele private şi servicii 
suplimentare. Obiectivul este cel de a garanta familiilor mai 
multe oportunităŃi socio-educative şi de a le susŃine în rolul lor 
educativ, de a difuza în societate o cultură de respect pentru 
copilărie. 
 

Creşa este cea mai istorică 
Bine aŃi venit la creşă prezintă creşa, un element fundamental 
din serviciile dedicate copiilor între 0-3ani, cea mai extinsă şi 
istorică, care există de mai bine de 40 de ani. Defapt, primele 
creşe de stat au apărut la jumătatea anilor 70, la început în 
centrele mai mari, ajungând mai apoi şi în sate. 
 

Pusă în regulă în Italia de o lege din 1971 
Statul face o lege unică, nr.1044 din 1971,ce conŃine linii 
generale, după care au urmat legi regionale. În Trentino în 
1978 este aprobată legea nr.13, succesiv nr.4 din 2002, cu 
succesivele modificări. Astăzi creşele existente în provincie sunt 
85, cu un total de 3131 locuri (ianuarie 2012). Luăm din lege 
anumite concepte cheie: 
 

Serviuciu educativ care contribuie la educaŃie 
“Creşa este un serviciu educativ şi social pentru copiii de la 3 
luni la 3 ani. Aceasta concordă cu familia pentru creşterea 
copiilor, respectând identitatea individuală, culturală şi 
religioasă şi asigurându-i fiecăruia educaŃia, îngrijirea şi 
socializarea în viitorul lor, bine starea psihofizică şi dezvoltarea 
cognitivă şi afectivă” 
 
Sistemul serviciilor 
Sistemul serviciilor este un tot de servicii prezente pe teritoriu 
şi are ca finalizare garanŃia ofertei de înaltă calitate pe tot 
teritoriul provinciei. AparŃinând sistemului este o garanŃie 
pentru că asigură utilizatorilor toate serviciile socio-educative 
cu garanŃie, cum ar fi: dreptul de acces în baza vârstei, 
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introducerea şi integrarea copiilor cu dizabilităŃi, sau în situaŃii 
de dezavantaj social şi cultural, omogenitatea titlurilor de studii 
a personalului sau formarea acestora predispusă, acŃiuni de 
continuitate cu grădiniŃa. 
 
Administrare 
GrădiniŃele în Trentino sunt de stat şi sunt administrate de 
primării, care asigură acest serviciu tuturor copiilor rezidenŃi pe 
teritoriu. 
Primăriile pot alege 2 modalităŃi de administrare: 

- directă,adică cu personalul său 
- indirectă,adică dând administrarea unei cooperative 

sociale. În acest caz este cooperativa care angajează 
personal şi se ocupă de toate, da Primăria rămâne 
proprietarul serviciului şi punct de referinŃă pentru 
locuitori. 

 
Organizare 
Primăriile se ocupă şi de organizarea serviciilor. Se compune 
din mai multe faze: programarea planului de dezvoltare a 
serviciilor de activare, predispunerea şi realizarea proiectelor şi 
administrarea însăşi. Este o fază operativă, care prevede 
coordonarea şi colaborarea între servicii, participarea familiilor 
în alegerea educaŃiei, propuneri instituŃiilor competente şi 
activităŃi de formare a personalului. 
 
Partea economică 
Este tema Primăriilor să definească criteriile participării 
economice de către interesaŃi, în baza condiŃiilor socio-
economice şi patrimoniale ale familiilor. 
 
Competenze 
Pe lângă Primării,şi Provincia participă la dezvoltarea serviciilor 
pentru copilărie cu activităŃi şi iniŃiative: 

- structurale şi organizative: defineşte rechizitele şi 
standardul minim al serviciilor, numărul minim şi maxim 
şi raportul educatoare-copil; 

- promoŃionale şi culturale: cu iniŃiative pentru răspândirea 
culturii copilăriei,activităŃi de cercetare şi documentare 
pentru a stimula atenŃia pentru copilărie. 

- calitativ şi pedagogic: cu activităŃi de coordonare şi acces 
la pregătirea personalului. 
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Pregătire 
Pregătirea personalului educativ este unul in indicatorii calităŃii 
serviciilor educative. Sunt 2 intervenŃii care vin propuse anual: 
unul la nivel general propus de Provincie, având competenŃe 
primare, elaborează un program de pregătire pentru tot 
personalul educativ care lucrează în cadrul serviciilor care fac 
parte din sistem. Acest plan este definit în funcŃie de 
propunerile concordate cu cei care conduc serviciile şi care 
înŃeleg aspectele organizatoare.  
coordonarea pedagogică: 
Creşele dispun de două tipuri de coordonare pedagogică: 

- coordonare de sistem,pentru a garanta,prin intervenŃii şi 
contacte sistematice cu părinŃii,calificare şi coerenŃă a 
serviciile prezente pe teritoriu. 

- coordonare de structură, care depinde de manageri 
individual, şi are funcŃie de gestiune internă, conducerea 
grupurilor de muncă şi elaborarea proiectelor educative. 

 
Realitatea unui sistem capilar 
Sistemul Serviciilor, cu grădiniŃele, serviciile integrative şi 
grădiniŃele familiare a crescut mult în ultimii ani, datele din 
ianuarie 2012 prezintă: 85 de grădiniŃe, 2 servicii integrative, 
80 grădiniŃe familiare. 
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 SpaŃiu personal 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



54 
 


