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Notă de prezentare 
 
 

 
În cadrul filierei vocaţionale, profilul pedagogic, specializarea educatori-puericultori, 

pregătirea practică de specialitate (numită în continuare practică pedagogică) face parte din setul de 
discipline pedagogice, contribuind la formarea competenţelor generale, valorilor şi atitudinilor vizate de 
acestea. Ca şi în cazul celorlalte discipline pedagogice, elaborarea programei de practică de specialitate a 
avut în vedere:  
- rolurile profesionale ale educatorului-puericultor din instituţii publice sau din mediul privat (educator-

puericultor/ bone/ animatori în creşe, grădiniţe, cluburi); 
- structura logică internă şi stadiul actual de evoluţie a ştiinţelor educaţiei şi a disciplinelor conexe; 
- experienţa pozitivă în domeniul practicii educaţiei timpurii; 
- elementele de proiectare curriculară specifice Curriculumului Naţional; 
- prevederi ale Legii educaţiei naţionale precum: centrarea pe copil, individualizarea procesului de 

educaţie, includerea părinţilor ca parteneri educaţionali; 
- prevederi ce ţin de responsabilitatea asigurării în procesul educaţional a siguranţei fizice şi psihologice 

a copiilor. 
 

Competenţele specifice urmărite prin practica pedagogică au fost formulate pornind de la rolurile 
profesionale ale educatorului-puericultor şi de la competenţele generale vizate prin studierea disciplinelor 
pedagogice şi psihologice, pe parcursul învăţământului liceal, în cadrul filierei vocaţionale, profilul 
pedagogic, specializarea educator-puericultor.   

 
Practica pedagogică are un rol foarte important în dezvoltarea competenţelor generale şi în 

pregătirea elevilor pentru asumarea viitoarelor roluri profesionale specifice. Activităţile de practică vor fi 
gradate din punct de vedere al complexităţii şi vor fi corelate cu studiul celorlalte discipline pedagogice şi 
psihologice („Introducere în pedagogie. Educaţie timpurie”, „Psihologie generală”, „Curriculum pentru 
educaţie timpurie”, „Psihologia copilului şi a relaţiei mamă-copil”).  

 
Structura programei cuprinde următoarele elemente: 

- Nota de prezentare; 
- Valori şi atitudini; 
- Competenţe generale; 
- Categorii de activităţi de practică pedagogică;  
- Competenţe specifice şi conţinuturi; 
- Sugestii metodologice. 

 
Conceperea demersului didactic în concordanţă cu programa elaborată oferă oportunitatea 

orientării şi centrării predării şi învăţării pe achiziţiile finale ale studiului disciplinei şi valorificării tuturor 
conţinuturilor teoretice şi mai ales practic-acţionale dobândite în cadrul celorlalte discipline din curriculumul 
diferenţiat. 
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VALORI ŞI ATITUDINI URMĂRITE PRIN STUDIUL DISCIPLINELOR 
PEDAGOGICE ŞI PSIHOLOGICE 
 
 
1. Cultivarea unui mediu educativ centrat pe copil şi pe nevoile lui de dezvoltare 
2. Promovarea empatiei şi a încrederii, ca fundamente ale cultivării unui mediu educaţional centrat pe 

valori culturale, morale şi civice 
3. Valorizarea spiritului ludic şi creativ în activităţile educaţionale propuse  
4. Crearea unui climat socio-afectiv securizant atât pentru copii, cât şi pentru părinţii acestora 
5. Implicarea părinţilor în educaţia copilului lor  
6. Importanţa şi rolul parteneriatului socio-educaţional cu familia, cu alte instituţii cu responsabilităţi 

educaţionale şi cu specialişti de sprijin pentru educaţia timpurie (psihologi, pedagogi, educatori, 
neonatologi, pediatri, nutriţionişti, specialişti în igienă, asistenţi sociali etc.)  

7. Participarea la propria dezvoltare profesională şi la definirea unui stil propriu de interacţiune educativă 
cu copiii şi cu părinţii lor. 
 

 
 
 
 

COMPETENŢE GENERALE URMĂRITE PRIN STUDIUL DISCIPLINELOR 
PEDAGOGICE ŞI PSIHOLOGICE 

 
1. Utilizarea adecvată a conceptelor specifice psihologiei şi ştiinţelor educaţiei 
2. Explicarea, interpretarea şi evaluarea unor idei, proiecte şi procese educaţionale specifice vârstelor 

mici 
3. Proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor educative cu copiii mici şi cu părinţii 
4. Realizarea promptă şi adecvată a activităţilor de îngrijire a copilului mic 
5. Comunicarea adecvată şi constructivă cu părinţii şi cu alţi specialişti implicaţi în educaţia şi îngrijirea 

copiilor mici 
6. Conştientizarea şi interpretarea problemelor specifice dezvoltării copilului mic şi familiilor cu copil mic  
7. Realizarea şi valorificarea corelaţiilor intra- şi interdisciplinare, în vederea optimizării procesului de 

educaţie timpurie 
8. Manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de profesia de educator-puericultor 
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CATEGORII DE ACTIVITĂŢI PENTRU PRACTICA PEDAGOGICĂ 

 
 

Categorii de activităţi % din timpul alocat disciplinei 

 Clasa a IX-a Clasa a X-a 

A. Cunoaşterea generală a 
familiilor, a creşelor şi 
grădiniţelor 

45% (20% în creşă, 10% în 
grădiniţe, 15% în familie) 

 

40% (20% în creşă, 10% în 
grădiniţe, 10% în familie) 

 

B. Observare şi implicare în 
realizarea unor activităţi 
de educaţie timpurie în 
familie, în grupuri de 
părinţi cu copii, în locuri 
de joacă 

25% (15% în familie – 
familii ale cunoştinţelor, 
familii de asistenţă 
maternală, familii care 
solicită ajutor pentru 
supravegherea copilului; 
10% -  locuri de joacă, 
grupuri de părinţi cu copii 
mici, grupuri de parenting) 

25% (15% în familie – 
familii ale cunoştinţelor, 
familii de asistenţă 
maternală, familii care 
solicită ajutor pentru 
supravegherea copilului; 
10% -  locuri de joacă, 
grupuri de părinţi cu copii 
mici, grupuri de parenting) 

C. Observarea activităţii 
diferiţilor specialişti care 
lucrează cu copilul mic 
(neonatologi, pediatri, 
asistente medicale, 
asistenţi sociali, 
pedagogi, psihologi) 

20% (în maternităţi, 
cabinete medicale de 
pediatrie, cabinete de 
asistenţă socială, cabinete 
psihologice şi cursuri de 
parenting) 

20% (în maternităţi, 
cabinete medicale de 
pediatrie, cabinete de 
asistenţă socială, cabinete 
psihologice şi cursuri de 
parenting) 

D. Proiectarea, conducerea 
şi evaluarea activităţilor 
de educaţie timpurie 

10% (în creşe, grădiniţe, 
familii, maternităţi, cabinete 
medicale de pediatrie, 
cabinete de asistenţă 
socială, cabinete 
psihologice, spaţii de joacă, 
de întâlnire ale mămicilor şi 
cursuri de parenting) 

15% (în creşe, grădiniţe, 
familii, maternităţi, cabinete 
medicale de pediatrie, 
cabinete de asistenţă 
socială, cabinete 
psihologice, spaţii de joacă, 
de întâlnire ale mămicilor şi 
cursuri de parenting) 
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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI ALE ACTIVITĂŢILOR DE 
PRACTICĂ PEDAGOGICĂ 

 
 

CLASA A IX-A 

 

Competenţe specifice Conţinuturi ale activităţilor de practică 

6.1. Analiza cuplului mamă-copil ca 
unitate primară necesară dezvoltării 
copilului şi a familiei ca structură 
primară de susţinere a copilului  

6.2 Analiza creşei şi grădiniţei ca 
organizaţii sociale de educaţie şi 
sprijinire a familiei 

 

7.1 Operarea cu informaţiile de la 
disciplinele de specialitate şi 
integrarea lor în analiza şi 
interpretarea situaţiilor specifice 
educaţiei timpurii 

 

Cunoaşterea generală a familiilor, a creşelor şi grădiniţelor 
 

 Studierea structurii familiilor cu copii mici, a rolurilor 
parentale, a comportamentelor de întrajutorare din familie 
şi a influenţei acestor elemente asupra educaţiei timpurii a 
copiilor 

 Observarea şi analiza relaţiei mamă-copil. Discuţii cu 
colegii pe baza observaţiilor  

 Prezentarea unităţii de învăţământ de către conducerea 
creşei/ grădiniţei: 

- finalităţi 
- mediu socio-cultural 
- structură, organigrama unităţii  şcolare şi a 

relaţiilor cu alte instituţii 
- strategie managerială 
- documentele directorului 
- personal didactic şi auxiliar 
- servicii funcţionale ş.a. 

 Vizitarea unităţii educative. Identificarea şi descrierea  
resurselor materiale necesare desfăşurării activităţilor de 
educaţie timpurie (local, săli de clasă, săli specializate, 
dotare etc.) 

 Studiul legislaţiei privind educaţia timpurie şi al 
documentelor utilizate în unitate 

 Familiarizarea cu modul specific de planificare şi 
desfăşurare a activităţilor de educaţie timpurie pe durata 
unei zile, săptămâni, luni, în creşă şi în grădiniţă 

 Familiarizarea cu sistemul activităţilor de educaţie 
timpurie din unitatea de învăţământ 

3.1. Proiectarea, conducerea şi 
evaluarea activităţilor de educaţie 
timpurie realizate individual sau cu 
grupuri de părinţi şi bebeluşi/ copii 
mici 

8.1. Autoevaluarea intervenţiilor 
educative cu părinţii copiilor mici şi 
cu copiii mici 

2.1. Analiza activităţilor derulate în 
diferite instituţii adresate bebeluşilor/ 
copiilor mici

1
 şi familiilor lor  

Proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor de 
educaţie timpurie  
 

 Observarea materialelor suport pentru activitatea de 
educaţie timpurie în mediile studiate: creşă, grădiniţă, 
familie, maternitate, cabinet medical sau psihologic, curs 
de parenting, spaţiu de joacă, spaţiu de întâlnire pentru 
mămici etc.  

 Desfăşurarea unor secvenţe de activitate de educaţie 
timpurie asistate de un specialist: supravegherea 
bebeluşilor la maternitate, la creşă sau grădiniţă, în familie, 
spaţii de joacă etc. 

 Discuţii pe baza activităţilor concepute şi realizate, 
dificultăţi întâmpinate 

7.2. Aplicarea unor metode, tehnici şi 
instrumente adecvate de cunoaştere 
a copiilor mici, a părinţilor acestora şi 
a familiei, în vederea tratării 
diferenţiate şi a consilierii acestora 

Observare şi implicare în realizarea unor activităţi de 
educaţie timpurie în familie, în grupuri de părinţi cu copii, 
în locuri de joacă  
 

 Observarea şi analiza relaţiei mamă-copil şi tată-copil în 

                                                           
1
 În descrierile psihologice,  bebeluş înseamnă copilul de 0-3 ani, pe când în descrierile medicale, bebeluşul este copilul 

de la 0 la 1 an (nou-născutul – 0-3 luni, iar sugarul – de la 3 luni la 1 an), iar copilul mic de la 1 la 3 ani. 
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familie. Discuţii cu colegii pe baza observaţiilor  

 Studierea structurii familiilor cu copii mici, a 
comportamentelor de întrajutorare din familie, a relaţiilor 
dintre membrii ei şi a influenţei acestor relaţii asupra 
educaţiei timpurii a copiilor 

 Asistenţă la activităţile de educaţie timpurie organizate în 
spaţiile de joacă şi în cadrul întâlnirilor de grup ale 
părinţilor; consemnarea observaţiilor în caietul de practică 

 Participarea la analiza celor observate: a influenţelor 
educative neintenţionate, a celor intenţionate şi a mediului 
educativ  

 Observarea comportamentului copiilor în timpul 
interacţiunilor cu adulţii, în timpul interacţiunilor dintre ei şi 
în timpul jocului 

 Implicarea în desfăşurarea unor activităţi de educaţie 
timpurie alături de un cadru didactic. Exersarea 
comunicării cu copiii şi cu părinţii lor, oferirea unui sprijin la 
solicitare, jocul cu copilul etc. 

 

3.2 Proiectarea, conducerea şi 
evaluarea activităţilor de educaţie 
timpurie realizate individual sau cu 
grupuri de părinţi şi bebeluşi 

 

Observarea activităţii diferiţilor specialişti ce lucrează cu 
copilul mic (neonatologi, pediatri, asistente medicale, 
asistenţi sociali, pedagogi, psihologi) 
 

 Studierea atitudinilor medicului pediatru în cabinetele 
medicale. Observarea influenţei asupra mamei şi a 
copilului. Analiza documentelor întocmite de către medic şi 
asistente (planificări, evidenţe, fişe de caracterizare etc.). 
Discuţii pe marginea celor constatate  

 Asistenţă la activităţile de evaluare şi educaţie timpurie 
organizate în cadrul cabinetelor psihologice şi a cursurilor 
de parenting. Consemnarea observaţiilor în caietul de 
practică 

 Participarea la analiza celor observate  

 Observarea comportamentului bebeluşului din maternitate 
în timpul relaţionării cu mama sa, cu asistentele şi cu 
medicul neonatolog. Discuţii pe baza celor observate   

 Implicarea în desfăşurarea unor activităţi de educaţie 
timpurie alături de un cadru didactic în cadrul cursurilor de 
parenting 

6.3 Comunicarea şi colaborarea 
adecvată cu copilul mic, cu mamele 
acestora, cu alţi membri ai familiei, 
cu specialişti preocupaţi de bebeluş 
(neonatologi, medici pediatri, 
asistente medicale, asistenţi sociali, 
pedagogi, psihologi). 

 
 

Notă: Practica pedagogică comasată se va efectua pe parcursul unei săptămâni, recomandabil în ultima 
parte a anului şcolar. 
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CLASA A X-A 
 

Competenţe specifice Conţinuturi ale activităţilor de practică 

6.1. Analiza relaţiilor din familie şi a 
rolurilor parentale  

6.2. Proiectarea teoretică a unei 
posibile intervenţii pentru sprijinirea 
familiei 

6.3. Proiectarea teoretică a unei 
posibile intervenţii în creşă şi 
grădiniţă 

7.1. Operarea cu informaţiile de la 
disciplinele de specialitate şi 
integrarea lor în analiza şi 
interpretarea propriilor proiecte de 
intervenţie 

 

Cunoaşterea generală a familiilor, a creşelor şi grădiniţelor 
 

 Studierea structurii familiilor cu copii mici, a rolurilor 
parentale, a comportamentelor de întrajutorare din familie 
şi a influenţei acestor elemente asupra educaţiei timpurii a 
copiilor 

 Observarea şi analiza relaţiei mamă-copil şi tată-copil în 
familie Discuţii cu colegii pe baza observaţiilor  

Proiectarea unor intervenţii posibile în beneficiul familiei, 
creşei, grădiniţei 

 Studierea modalităţilor posibile de intervenţie în cadrul 
familiei şi analiza efectelor probabile (pozitive şi negative) 

 Schiţarea unui plan de intervenţie pentru sprijinirea relaţiei 
mamă-tată-copil. Discuţii cu colegii pe baza schiţei 

 Schiţarea unui plan de intervenţie pentru sprijinirea 
activităţii din creşă sau grădiniţă. Discuţii cu colegii pe 
baza schiţei 

 Studiul legislaţiei privind educaţia timpurie şi al 
documentelor utilizate în unitate referitoare la posibilitatea 
unei intervenţii în calitate de educator-puericultor. Discuţii: 
Ce putem face şi ce nu, care sunt implicaţiile intervenţiilor 

 Analiza modului specific de planificare a activităţilor de 
educaţie timpurie din perspectiva relaţiei cu copilul 
(individual şi de grup), cu părinţii (individual şi de grup), cu 
colegii, cu diferiţi specialişti 

 

3.1. Proiectarea, conducerea şi 
evaluarea activităţilor de educaţie 
timpurie realizate individual sau cu 
grupuri de părinţi şi bebeluşi/copii 
mici 

3.2. Analiza constructivă  a 
intervenţiilor educative cu părinţii 
copiilor mici şi cu copiii mici  

8.1. Autoevaluarea intervenţiilor 
educative cu părinţii copiilor mici şi 
cu copiii mici 

2.1. Analiza activităţilor derulate în 
diferite instituţii adresate bebeluşilor/ 
copiilor mici şi familiilor lor  

 

Proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor de 
educaţie timpurie  
 

 Conceperea şi elaborarea unor materiale suport pentru o 
activitate de educaţie timpurie într-unul dintre mediile 
studiate: creşă, grădiniţă, familie, maternitate, cabinet 
medical sau psihologic, curs de parenting, spaţiu de joacă, 
spaţiu de întâlnire pentru mămici etc. (fiecare cursant 
alege un anumit mediu) 

 Elaborarea unor proiecte secvenţiale de optimizare a 
activităţilor asistate prin intervenţii din perspectiva 
educaţiei timpurii  

 Conceperea, elaborarea şi implementarea (cu asistenţa 
unui specialist) unor secvenţe de activităţi pentru educaţia 
timpurie într-unul dintre mediile studiate: creşă, grădiniţă, 
familie, maternitate, cabinet medical sau psihologic, curs 
de parenting, spaţiu de joacă, spaţiu de întâlnire pentru 
mămici etc. (fiecare cursant alege un anumit mediu) 

 Discuţii pe baza activităţilor concepute şi realizate, 
dificultăţi întâmpinate  

 Elaborarea unor proiecte secvenţiale de optimizare a 
activităţilor proprii în urma realizării lor  

7.2. Aplicarea unor metode, tehnici şi 
instrumente adecvate de cunoaştere 
a copiilor mici, a părinţilor acestora şi 
a familiei, în vederea tratării 
diferenţiate şi a consilierii acestora 

7.3. Proiectarea unor situaţii în care 
ar fi necesare intervenţii de educaţie 
timpurie 

Observare şi implicare în realizarea unor activităţi de 
educaţie timpurie  

 Observarea şi analiza relaţiilor dintre părinte-copil, bunici-
copil, fraţi. Discuţii cu colegii pe baza observaţiilor  

 Analiza relaţiilor intrafamiliale şi a influenţei acestora 
asupra educaţiei timpurii a copiilor 

 Observarea comportamentului copiilor în timpul 
interacţiunilor cu adulţii, în timpul interacţiunilor dintre ei şi 
în timpul jocului 
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3.3. Proiectarea unor intervenţii de 
educaţie timpurie în situaţiile anterior 
gândite plecând de la cunoştinţele 
dobândite la disciplinele psihologice 
şi pedagogice 

Analiza situaţiilor în care e benefică intervenţia în familie a 
educatorului-puericultor cu activităţi de educaţie timpurie 

 Identificarea şi analiza situaţiilor 

 Actualizarea cunoştinţelor de specialitate pentru 
înţelegerea acestor situaţii 

 Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru întocmirea 
unui posibil plan de acţiune 

 Identificarea unor acţiuni similare ale altor specialişti 
descoperite în literatura de specialitate 

 Analiza critică a intervenţiilor propuse 

 Implicarea în desfăşurarea unor activităţi de educaţie 
timpurie alături de un cadru didactic. Exersarea 
comunicării cu copiii şi cu părinţii lor, oferirea unui sprijin la 
solicitare, jocul cu copilul etc. 

 

3.4. Proiectarea, conducerea şi 
evaluarea activităţilor de educaţie 
timpurie realizate individual sau cu 
grupuri de părinţi şi bebeluşi/ copii 
mici, în creşe sau grădiniţe 

6.4. Analiza rolului şi a influenţei 
diverşilor specialişti preocupaţi de 
bebeluş/copil mic (neonatologi, 
medici pediatri, asistente medicale, 
asistenţi sociali, pedagogi, psihologi) 

Observarea activităţii diferiţilor specialişti ce lucrează cu 
copilul mic (neonatologi, pediatri, asistente medicale, 
asistenţi sociali, pedagogi, psihologi) şi implicarea în 
unele proiecte ale acestora 

 Observarea şi analiza din perspectiva consecinţelor a 
comportamentului medicilor neonatologi, a asistentelor 
medicale şi de neonatologie. Discuţii cu unii dintre 
specialişti pentru lămuriri 

 Analizarea atitudinilor medicului pediatru în cabinetele 
medicale şi a influenţei acestora asupra mamei şi a 
copilului. Discuţii cu aceşti specialişti  

 Asistenţă la activităţile de evaluare şi educaţie timpurie 
organizate în cadrul cabinetelor psihologice şi a cursurilor 
de parenting. Discuţii cu specialiştii  

 Analizarea unor activităţi de educaţie timpurie alături de un 
cadru didactic în cadrul cursurilor de parenting. Discuţii cu 
specialiştii 

 Alegerea unui îndrumător-specialist împreună cu care să 
realizeze un mic proiect 

 
 

Notă: Practica pedagogică comasată se va efectua pe parcursul unei săptămâni. 
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SUGESTII METODOLOGICE 
 

 
Pentru profesia de educator-puericultor sunt necesare cunoştinţe temeinice, dar mai ales aptitudini 

specifice. De aceea, practica pedagogică, prin implicarea graduală a tuturor elevilor, asigură  temeinicia 
cunoştinţelor prin aplicarea şi testarea lor practică. 

Practica pedagogică va asigura condiţii de atentă cunoaştere şi individualizare, astfel încât fiecare 
elev să aibă succes în activităţile întreprinse. Elevii vor beneficia de supervizarea unui specialist pentru a 
dobândi încredere în abilităţile proprii.  

Sprijinul permanent şi încrezător al profesorului coordonator de practică va fi un model de 
colaborare şi susţinere între elevi. Elevii mai mari (de clasa a X-a) îşi vor ajuta colegii mai mici, transferând 
din experienţa lor.  

Scopul practicii pedagogice este de a dezvolta aptitudini şi calităţi necesare educatorului-
puericultor: spiritul de observaţie, toleranţa, răbdarea, autocunoaşterea, capacitatea de comunicare, spiritul 
ludic, spiritul întreprinzător şi de întrajutorare. Pentru aceasta, întregul parcurs al practicii pedagogice va fi 
unul plăcut, stimulativ, plin de jocuri, de descoperiri, dezbateri, şezători, vizite şi interacţiuni sociale cu 
personalităţi. 

Din totalul orelor alocate studiului acestei discipline, 25% sunt la dispoziţia profesorului pentru 
aprofundare,  remediere sau pentru dezvoltarea unor proiecte de interes pentru devenirea elevilor. 

Recomandările activităţilor de mai jos sunt doar orientative pentru profesor şi nu pot fi obligatorii. 
 
Exemple de activităţi: 

 identificarea rolurilor principale ale educatorului-puericultor; 

 dezbateri, studii de caz, analiză de nevoi, propuneri de proiecte şi oferte de educaţie timpurie; 

 realizarea şi implementarea unor mici proiecte de educaţie timpurie; 

 vizite la creşe, grădiniţe, cluburi, în familii, parcuri, locuri de joacă etc.; 

 observarea bebeluşilor-copiilor mici în spaţii diverse, împărtăşirea observaţiilor cu colegii; 

 oferte de ajutor pentru îngrijirea bebeluşilor: supraveghere, satisfacerea unor nevoi etc.; 

 focus-grupuri sau interviuri cu specialişti din domeniul educaţiei timpurii; 

 joc „Copilul neînţeles”: un elev este copilul mic ce nu se poate exprima verbal; el arată prin manifestări 
specifice vârstei ce nevoie are, iar ceilalţi elevi încearcă să ghicească; cine ghiceşte devine „copilul”;  

 vizionarea unor filme documentare despre viaţa intrauterină, despre naştere, despre alăptare, despre 
modul în care văd lumea bebeluşii; 

 joc „Câte bordeie, atâtea obicee”: fiecare copil îşi alege o temă din educaţia timpurie şi studiază 
practicile dintr-un anume spaţiu cultural, apoi toţii elevii îşi expun descoperirile; 

 joc „Super mama”: elevii imaginează spaţii extraterestre diferite în care copiii se cresc altfel; ei îşi expun 
povestea imaginată colegilor; 

 joc „Târgul de oferte”: elevii prezintă oferte pentru educaţia timpurie pe care colegii le „cumpără”; 

 joc „De-a mama”: elevii joacă rolul părinţilor care îşi lasă copilul în grija unui educator-puericultor şi îşi 
expun grijile, temerile, nevoile de asigurare, datele de care ar avea nevoie, aşteptările, dorinţele etc.; 

 jocul cu păpuşa: bebeluşi-păpuşi sunt înfăşaţi, hrăniţi, legănaţi, adormiţi, liniştiţi când sunt speriaţi sau 
supăraţi; 

 alcătuirea unui instrument de cercetare a relaţiei mamă-copil sau a dezvoltării copilului şi aplicarea lui; 

 întâlniri cu specialişti ce susţin dezvoltarea bebeluşului. 
 

 


