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GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM 
PRELUNGIT
UN GHID CU ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI PENTRU PĂRINȚI
Începerea programului prelungit de grădiniţă este o etapă 
nouă şi interesantă pentru copilul dvs. şi pentru dvs. Aflați  
mai multe despre modul de funcționare și despre felul în  
care vă va ajuta copilul.

Ce este grădiniţa cu program prelungit?
Ontario începe să ofere un program prelungit de grădiniţă pentru copiii în vârstă  
de patru şi cinci ani, ziua petrecută aici incluzând:

•  Un program educaţional, antrenant, cu învăţare prin joc, pe durata unei zile 
obişnuite de şcoală.

•  Programe ante şi post ore de şcoală, destinate să completeze ziua obişnuită de 
şcoală. Acestea sunt opţionale şi sunt oferite părinţilor contra unei taxe rezonabile. 
Vor fi disponibile subvenții pentru familiile care se califică. Programele ante şi post 
ore de şcoală vor fi oferite la cererea părinţilor. 

Cum va beneficia copilul meu?
Ca şi în cazul programelor de grădiniţă existente, grădiniţa cu program prelungit 
este o opţiune pentru copiii de patru-cinci ani. Dar, cercetările arată că acei  
copii care participă la programe complete de învăţământ timpuriu, precum 
grădiniţa cu program prelungit, beneficiază de un start mai bun în viaţă.  
În cadrul grădiniţei cu program prelungit, copilul dvs. va beneficia de: 

• Un start mai bun la şcoală

O zi întreagă de învăţare de timpuriu, poate ajuta copilul dvs. să-şi îmbunătăţească 
îndemânarea la citit, scris şi aritmetică şi asigură o bază solidă pentru studiile 
ulterioare. De asemenea, facilitează trecerea la clasa I, atât pentru dvs., cât şi pentru 
copilul dvs. Atunci când începerea şcolii este o experienţă plăcută, copii sunt mult 
mai înclinaţi să înveţe şi vor dori să participe activ la procesul de învăţare. 



• Mai mult timp cu colegii de clasă

În timpul unei zile obişnuite de şcoală, copilul dvs. va beneficia de pe urma 
posibilității de a socializa cu alţi copii şi de a dezvolta abilităţile sociale şi  

academice necesare pentru succesul pe viitor. Programele ante și post ore  
de școală vor oferi copilului dvs. mai mult timp pentru a petrece împreună  

cu alți copii într-un mediu familiar.

• O zi cu program integrat, fără întreruperi

Copilul dvs. va rămâne într-un mediu cunoscut, alături de membrii personalului şi de prieteni,  
în loc să schimbe diverse locuri.

Cine îmi va sprijini copilul în procesul de învăţare?
Învăţătorii şi educatorii de grupă mică vor colabora pentru a ajuta copilul dvs. să înveţe în timpul zilei de 
şcoală. Se va implementa un program bine planificat care să stârnească interesul şi să fie pregătit pentru 
nivelul de dezvoltare al fiecărui copil. 

Copilul dvs. va beneficia de priceperea şi experienţa pe care aceşti educatori şi învăţători de grupă mică o 
aduc în cadrul programului. Cu doi profesionişti calificaţi în clasă, pe parcursul întregii zile de şcoală, copilul 
dvs. va primi mai multă atenţie şi va beneficia de mai multe oportunităţi de învăţare.

Ce va face şi ce va învăţa copilul meu în timpul unei zile obişnuite de şcoală?
Copilul dvs. va fi implicat în nenumărate tipuri de activităţi create pentru a-i ajuta pe tinerii învățăcei să 
exploreze, să descopere şi să se dezvolte. 

Cercetările arată că există o legătură strânsă între joacă şi învăţare la copiii mici, mai ales în domeniul 
rezolvării problemelor, al abilităţilor de folosire a numerelor şi a limbajului şi al îndemânărilor sociale, fizice 
şi emoţionale. Copilul dvs. va participa la jocuri spontane, dar şi la jocuri mai structurate într-un program de 
învăţare prin joc, sub îndrumarea unui învăţător şi a unui educator de grupă mică. Aceste activităţi vor ajuta 
copilul dvs. să gândească creativ, să exploreze şi să investigheze, să rezolve probleme şi să împartă cu ceilalţi 
ceea ce ştie.

Învăţătorii şi educatorii de grupă mică din clasele de grădiniţă cu program prelungit se vor ghida după un 
nou document curricular, care a fost făcut să ajute copilul dvs. să-şi dezvolte abilităţile fizice, de învăţare, 
emoţionale şi sociale, şi care să asigure o bază solidă pentru succesul la şcoală şi în viaţă.



EXEMPLE DE ÎNVĂŢARE PRIN JOC

Explorarea şi investigarea:

Mai mulţi copii fac bărcuţe şi le aduc la centrul cu apă. Fiecare copil îşi pune barca pe 
apă şi apoi pune câte o cochilie în ea, pe rând. Alt copil ţine socoteala cochiliilor folosite 

cu ajutorul unui abac simplu. Învăţătorul sau educatorul de grupă mică îi întreabă pe copii 
care dintre bărci a ţinut cele mai multe cochilii înainte de scufundare şi de ce este aceasta 

diferită faţă de celelalte bărci.

Gândire creativă:

Un grup mic de copii încearcă de mai multe ori să construiască un turn cât ei de mare. Prin procesul de 
încercare şi eroare, ei află că dacă fac baza turnului mai mare, pot construi turnul mai înalt. Ei fac un desen cu 
produsul finalizat şi etichetează desenele astfel încât să se vadă soluţia.

Observare şi învăţare:

După ce au făcut tăviţe cu mâncare pentru păsărele, din materiale reciclabile, copiii le pun în copacul din 
dreptul ferestrei clasei lor. Ei observă şi înregistrează activitatea care se petrece la fiecare tăviţă. Cu ajutorul 
învăţătorului şi al educatorului de grupă mică, şi pe baza propriilor lor observaţii, câţiva dintre copii vor face 
modificări la tăviţe şi le vor pune la loc, afară, pentru a observa efectul schimbărilor asupra activităţii păsărilor. 

Ce va face şi ce va învăţa copilul meu înainte şi după şcoală?
În timpul anului şcolar, unele şcoli oferă un program integrat ante şi post şcoală, dacă sunt interesaţi suficienţi 
părinţi. Acest program va completa ceea ce se petrece în timpul zilei obişnuite de şcoală. Copilul dvs. va 
participa la ore de lectură în tăcere, la activități organizate în sala de sport sau în aer liber, precum și la 
activități de joc liber în clasă.

Dacă există suficiente cereri din partea părinților, iar consiliul de administrație are capacitatea, acestea din 
urmă sunt încurajate să asigure programe pentru copiii în vârstă de patru și cinci ani în alte perioade ale 
anului, precum în zilele DP, pauzele școlare și în vacanțe. De asemenea, se poate ca programul să fie făcut 
disponibil şi pentru copiii de la şase la doisprezece ani.

Programele sunt opţionale şi oferite la preţuri rezonabile, stabilite de consiliul de administrație al şcolii. Pentru 
mai multe detalii, interesaţi-vă la directorul din zona dvs. sau la consiliul de administrație. Pentru unele familii, 
vor fi disponibile subvenţii, pe baza necesităţilor financiare de la autorităţile municipale.

Cum au fost selectate şcolile?
•  Consiliile de administrație ale şcolilor au colaborat cu alte consilii locale şi autorităţi municipale pentru  

a recomanda şcolile care ar putea fi pregătite să ofere grădiniţă cu program prelungit în fiecare an.

•  În cadrul primei etape de implementare, consiliilor de administrație li s-a cerut să recomande școli 
care dispun de spațiu pentru program.
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Cum mă pot implica eu?
Implicarea dvs. în procesul de învăţare al copilului dvs. este importantă în fiecare etapă a educaţiei 
lui. Iată câteva modalităţi simple în care vă puteţi ajuta copilul să beneficieze din plin de grădiniţa cu 
program prelungit:

•  Vorbiţi cu învăţătorul şi cu educatorul de grupă mică şi întrebaţi cum vă puteţi ajuta copilul acasă, în fiecare 
zi; de exemplu, citindu-i copilului, jucându-vă cu el şi făcând şi alte activităţi de învăţare. 

•  Manifestaţi-vă interesul pentru procesul de învăţare al copilului dvs., întrebându-l cum a fost la şcoală şi 
faceţi din şcoală şi din educaţia lui un subiect important de conversaţie în cadrul familiei.

•  Participaţi la şedinţele de informare şi la alte evenimente organizate pentru părinţi şi rude. 

•  Vorbiţi cu învăţătorul şi educatorul de grupă mică dacă aveţi întrebări sau nelămuriri referitoare la experienţa 
în şcoală a copilului dvs.

De ce a introdus Ontario programul prelungit de grădiniţă?
În lumea complexă de azi, educaţia este cel mai important lucru posibil pentru copiii noştri. Programul 
prelungit de grădiniţă este făcut să asigure copilului dvs. un start bun în şcoală şi în viaţă. Programul prelungit 
de grădiniţă pentru copiii de patru-cinci ani face parte din planul provinciei Ontario de a sprijini învăţământul 
de la vârste mici şi dezvoltarea copiilor, de a construi un sistem şcolar mai puternic şi de a contribui la 
beneficiul economic pe termen lung al provinciei Ontario.

Mai aveţi întrebări?
Solicitați directorului școlii mai multe informații despre programul prelungit de grădiniță din 
școala dvs.

Vizitaţi www.edu.gov.on.ca/kindergarten/fulldaykindergartenschools2.asp pentru a vedea 
o listă cu şcolile care dispun de programe prelungite de grădiniță, în limba engleză. 

Găsiţi mai multe informaţii despre grădiniţele cu program prelungit în limba engleză la www.
ontario.ca/kindergarten şi în limba franceză la www.ontario.ca/maternellejardindenfants

Sunaţi 1-800-387-5514 pentru apel gratuit în Ontario şi (416) 325-2929 din afara provinciei 
Ontario, pentru informaţii în limba engleză şi franceză.


