
Tema:

Comunicarea eficientă cu 
familia la redeschiderea 

grădinițelor.                          

ANSAMSMPS 



«De ce depinde succesul în munca grădiniței de copii cu familia?

Un rol însemnat îl are stilul corect de comunicare a cadrului didactic cu părinții, ce

presupune îmbinarea respectului,tactului,bunăvoinței și exigenței față de ei. Numai pe o așa bază
pedagogii și părinții pot deveni aliați în procesul complicat de educație a copiilor» 

Relevantă

Eficientă

Continuă

Deschisă

Pozitivă



Relațiile dintre părinți,copii și personalul IET au fost perturbate odată cu declararea 
pandemiei cu coronavirusul COVID-19.

În această perioadă, unitățile de învățământ preșcolar, ghidate de MECC,Primărie, DGETS au 

încercat să mențină o comunicare deschisă,flexibilă cu părinții, prin :

Organizarea la 

distanță a 
procesului 

educațional în 
condiții de 
carantină

Realizarea 

instruirilor privind 

educația parentală 
la distanță pentru 
familiile cu copii 

de 0-7 ani

Acordarea 

asistenței 
psihopedagogice 

pe perioada 

suspendării 
procesului 

educațional

Demararea 
proiectelor 

educaționale

Elaborarea 
îndrumărilor,

sfaturilor pentru 
părinți în timpul 

pandemiei



Odată cu redeschiderea și reluarea activității IET, penru a ieși din această stare de aflare în 
autoizolare și crantină, părinţii și copiii au nevoie de ajutorul și susținerea Dvs,deoarece își fac griji 
cu privire la  siguranța copiilor lor.

În acest sens:

Colaborați cu familiile pentru a 
asigura o tranziție ușoară de la

statul în casă la prezența în
unitatea de învățământ preșcolar.

Asigurați o comunicare deschisă
permanentă,pozitivă,

clară.

Evitați să provocați panică și frică 
printre părinți

Informați
familiile cu privire la măsurile de 

protecție și implicarea lor în 
susținerea aplicării eficiente a 

acestor măsuri.

Asigurați experiențe pozitive de 
aducere și luare a copiilor de la 

gradiniță
Asigurați  sprijinul continuu de 

care copiii pot avea nevoie acasă.



Dat fiind rolul pe care îl îndeplinește IET în susținerea nu doar a copiilor, ci și a 
posibilității părinților de a reveni la muncă, instituția trebuie să ofere și să 

promoveze, în continuare:

➢ Un mediu de îngrijire și educație primitor, care să ofere respect și susținere 
tuturor 

➢ Măsurile de prevenire, detectare timpurie și control al infecției COVID-19

➢ Condiții  sigure pentru copii în care lucrătorii să poată desfășura în siguranță 
activitățile de muncă. 

➢ Susținerea personalului, părinților și asigurarea unei tranziții lejere a copiilor 
spre noul mediu. 



1
• Efectuarea sondajului cu părinți  pentru a colecta informații, de care trebuie să se 

țină cont, precum rata copiilor care urmează să revină în instituție

2

• Părinții au dreptul să decidă: pentru sau împotriva întoarcerii copilului la grădiniță 
în această  perioadă de post-Covid

3

•
• Informarea familiilor, înainte de redeschidere, cu privire la măsurile de  protecție 

și de prevenire a infecției Covid-19 și  implicarea lor în susținerea aplicării 
eficiente a acestor măsuri.

4

• Pentru toată perioada cât persistă pericolul de infectare cu Covid-19 APL și 
administrația IET va stabili un program redus de activitate, cu aflarea copiilor în 
instituție nu mai mult de 5-7 ore pe zi, pentru a minimaliza riscurile pentru copii.

• Părinților li se va recomanda, după posibilitate, să ia copilul acasă cât mai 
devreme posibil.

•

REGLEMENTĂRI ÎN PROCESUL DE  COMUNICARE CU PĂRINȚII 
ȘI COMUNITATE



1

• Elaborarea proceduri clare privind aducerea și luarea copiilor de la instituție, care 
nu creează panică în rândul familiilor și copiilor. Copiii au nevoie de încurajarea 
educatorilor după ce au lipsit câteva luni din IET.

2

• Stabilirea unui grafic eșalonat de sosire și plecare a copiilor la și de la instituția de 
educație timpurie, pentru a evita supraaglomerarea, cu respectarea distanței
sociale. 

3

•

• Diminuați stresul și traumele care pot fi cauzate atunci când copiii sunt în locul 
special desemnat, unde sunt aduși de către părinți. După efectuarea/ trecerea 
filtrului de dimineață copilul va fi preluat de către educator sau asistentul de 
educator și condus în grupă.  

4

• În mod ideal, același părinte/persoană desemnată ar trebui să aducă și să ia 
copilul. Recomandați evitarea aglomerării în timpul luării copiilor de la grădiniță 
și, după posibilitate, evitarea luării copiilor de către membrii mai în vârstă ai 
familiei (de ex., bunici). 

•



1.Informarea părinților despre 
măsurile aplicate de IET și 

obligativitatea de a coopera și a 
raporta toate cazurile de 

COVID-19 înregistrate în 
familie. 

Dacă un membru al 
familiei este suspectat că 
are COVID-19, părinții să 

țină copilul acasă și să 
anunțe conducerea 

instituției. 

Verificarea cu regularitate cum 
se simt copiii și familiile lor
Elaborarea mecanismlor de 

referință pentru familiile care 
au nevoie de sprijin psihosocial



Solicitarea de la părinți a aplicării politicii „Stai acasă dacă te simți rău!”
În cazul în care copilul prezintă simptome de febră, tuse, dureri de cap, părinții vor anunța instituția 
și centrul medicilor de familie din localitate pentru a beneficia de îngrijire medicală la domiciliu. 
IET/asistentul medical va colabora cu centrul medicilor de familie și va monitoriza starea de sănătate 
al copilului.



 La redeschiderea și reluarea activității IET se va lua în considerare:

Creați o listă de verificare pentru părinți pentru a decide dacă copiii pot merge la grădiniță, ținând cont de epidemiologia locală a COVID-19. Aceasta ar putea include: 

 1) Comorbiditățile și vulnerabilitățile copiilor și/sau a membrilor familiei; 
 2) Boli recente sau simptome care sugerează COVID-19; 

 3) Circumstanțe speciale în mediul familial, pentru a oferi un sprijin adaptat 
 necesităților; 
 Părintele/ reprezentantul legal al copilului va prezenta ,obligator, certificatul

medical al acestuia cu informația despre vaccinuri și morbidități. 

Starea de sănătate a 
membrilor familiei

extinse cu care copilulintră în contact.

Traseul spre și de la instituție și cum poate
fi acesta parcurs însiguranță.

Starea de sănătate
a copilului



• Înainte de a merge la grădiniță , părintele 
obligatoriu verifică temperatura copilului.

1

• La aducerea în instituție și la luarea 
copilului acasă părinții vor fi echipați cu 

măști, mănuși.

2

• Respectarea graficului eșalonat de sosire 
și plecare a copiilor la și de la instituție.

3



• Respecatrea distanței sociale .

4

• Dezinfecția mâinilor

5

Accesul copiilor în IET va fi asigurat după:
1.Verificarea temperaturii corpului.-37,0 C
2.Absența simtomelor virozelor respiratorii.

6



•În cazul depistării t C ridicate la 
copil,acesta va fi predat 

părintelui/îngrijitorului pentru a fi 
consultat de medic.

7

• Accesul părinților pe teritoriul sau 
încăperile instituției este restricționat

8

•În cazurile exepționale când părinții 
trebuie să intre în interiorul instituției sau 

al grupei de copii,ei vor purta bahile

6



Părinții vor scrie/semna o Declarație pe propria răspundere:

privind verificarea zilnică a stării de sănătate – a lor și a 
copilului - înainte de a merge la grădiniță și la apariția 

semnelor de boală se vor izola acasă;

privind aducerea și luarea copilului de la IET una și aceeași 
persoană adultă din familie, dar nu mai în vârstă de 63 ani; 

privind prezentarea certificatului medical al copilului, cu 
toate vaccinurile administrate/sau orar individual de 
vaccinare, din momentul frecventării de către copil a 

grădiniței; 

privind bolile cronice dacă le are copilul; 

privind angajarea în respectarea măsurilor de protecție 
aplicate de instituția de educație timpurie pentru controlul 

infecției Covid-19.



Se interzice!

Organizarea a 
activităților 
extrașcolare 

excursiifestivaluri

concursuri cu participarea 
copiilor din alte 
grupe/instituții 

educaționale sau a 
părinților/reprezentanților 

legali ai copilului

Organizarea 
activităților 

festive
matineezile de nașteri

Organizarea a 
adunărilor de părinți sau 
a activităților metodice 

cu participarea 
specialiștilor din afara 

instituției.

seminareateliere de lucru 
etc.

ATENȚIE



Nu uitați să reamintiți 
părinților ...

Spălați mâinile cu apă și săpun sau să le 
dezinfectați cu o soluție pe  bază de alcool.

Acoperiți nasul și gura cu un șervețel sau cu 
pliul cotului atunci când tușiți sau strănutați.

Evitați să vă atingeți ochii, nasul și gura.

Evitați pe cât posibil locurile aglomerate și 
respectați distanța socială de cel puțin 1 metru de 

la alte persoane.Evitați contactul diresct cu persoanele care 
au simtome de gripă sau răceală.

Sunați medicul de familie dacă aveți febră , tuse, 
respirație îngreunată, curge nasul.Dacă vă simțiți rău , sunați la 112.

Purtați masca  în locurile publice și dacă îngrijiți 
de o persoană infectată cu Covid-19.



Consolidați mecanismele de comunicare și
coordonare care promovează dialogul și
angajamentul regulat cu părinții, cu scopul
de a reduce stresul, anxietatea și de a
asigura pentru copii o continuitate între
casă și grădiniță. Comunicați permanent
părinților mesaje pozitive.Doar printr-o
comunicare eficientă cu părinții VOM REUȘI
să depășim circumstanțele create de
COVID-19


