
Alte informaţii pe internet: 
 

Screening medical şi al dezvoltării la  

vârstă preşcolară (GESiK): 

www.lgl.bayern.de/gesik 

 

Examinări la începerea ciclului şcolar: 

www.lgl.bayern.de/schuleingangsuntersuchung 

 

Mai multe informaţii (nu şi întrebări despre programări) 

Direcţia de Sănătate şi Siguranţă Alimentară a landului 

Bavaria: Tel. 09131 6808-5132 

E-mail: Einschulung@lgl.bayern.de 
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la screeningul medical 

şi de dezvoltare pentru 

preşcolari (GESiK) 

www.lgl.bayern.de GESiK verifică starea de sănătate şi stadiul de 

dezvoltare al copilului dvs. înainte ca acesta să 

devină preşcolar (deci aproximativ la patru sau 

cinci ani) şi înlocuieşte examinarea de la 

începerea ciclului şcolar. 

 

O selecţie de teste edificatoare şi potrivite vârstei 

permite descoperirea timpurie a întârzierilor în 

dezvoltare şi a eventualelor afecţiuni medicale. 

Adesea acestea pot fi tratate cu resurse puţine.  

 

Toţi copiii ar trebui să beneficieze de şanse cât 

mai bune pentru a începe şcoala cu succes. 

Doriţi să participaţi la GESiK ? 

Ne bucurăm de participarea dvs. la studiul nostru pilot. 

Examinarea este realizată de Direcţia sanitară de care 

aparţineţi. Vă rugăm să veniţi şi dvs. împreună cu 

copilul.  

Locul desfăşurării, precum şi data şi ora propuse pentru 

examinare sunt trecute în scrisoarea trimisă de Direcţia 

Sanitară. 

Important! În cazul în care nu puteţi veni la data şi ora 

stabilite, vă rugăm să anunţaţi neapărat Direcţia Sanitară 

de care aparţineţi, la numărul de telefon sau adresa de 

e-mail indicate în scrisoare. 

Invitaţie 

Ştampila Direcţiei 

Sanitare: 



Avantajele 
 

 

• Cel mai adesea totul este ok. În acest caz sunteţi 

liniştit/liniştită şi nu vi se vor mai face alte 

programări. 

 

• Deficienţele de vedere şi de auz se pot trata cu 

atât mai eficient şi mai rapid cu cât tratamentul 

începe mai devreme. 

 

• Dacă se depistează uşoare întârzieri în dezvoltare, 

vă puteţi ajuta singur/singură copilul, cu stimulente 

şi exerciţii ludice. În cadrul examinării vi se va 

explica cum să faceţi acest lucru. 

 

• În cazul în care este nevoie de măsuri 

suplimentare de stimulare sau de tratament, dvs. şi 

copilul dvs. aveţi mai mult timp pentru acestea. 

 

www.lgl.bayern.de 

 

 

Devansarea examinării de 

începere a ciclului şcolar GESiK 
 

Examinarea de începere a ciclului şcolar avea loc 

până acum pentru toţi copiii cu câteva luni înainte 

de începerea şcolii. Această examinare s-a 

încetăţenit de ani de zile. Rezultatele unor cercetări 

recente arată că o examinare mai timpurie are 

multe avantaje pentru copii. Din acest motiv, într-o 

primă etapă se va introduce o examinare a copiilor 

de patru şi cinci ani  (GESiK) în şase 

districte/comune bavareze selectate.  

Districtul/comuna dvs. se află printre cele selectate, 

ceea ce înseamnă că dvs. şi copilul dvs. aveţi 

şansa de a participa la această examinare 

îmbunătăţită. 

Se planifică extinderea examinării la întregul land 

Bavaria. 

Participarea la GESiK 
Participarea nu este obligatorie. În cazul în care 

copilul dvs. participă acum, acest lucru va 

descongestiona programul familiei în lunile şi aşa 

încărcate dinaintea începerii şcolii. Dacă sunteţi în 

imposibilitatea de a participa, va trebui să 

prezentaţi copilul în anul următor la examinarea 

obligatorie de începere a ciclului şcolar. Cu acea 

ocazie se va utiliza aceeaşi procedură de testare, 

totuşi cu utilizarea valorilor limită adecvate vârstei. 

Consultaţie medicală 

• Ulterior urmează o consultaţie medicală, dacă 

screening-ul a pus în evidenţă un rezultat suspect sau 

dacă dvs. ca părinţi doriţi acest lucru. 

• În cazul în care consultaţia medicală întăreşte 

suspiciunea existenţei unei afecţiuni sau a unei 

dezvoltări neconforme vârstei, medicul va discuta cu 

dvs. în detaliu cum trebuie să se procedeze în 

continuare. În acest cadru se va ţine cont de punctele 

forte şi de talentele copilului dvs.  

• Rezultatul discuţiei vi se va înmâna în formă scrisă. 

Dacă vi se recomandă o consultaţie suplimentară la 

pediatru, medicul de familie sau medicul specialist, veţi 

primi o scrisoare suplimentară de trimitere. Aceasta va 

putea fi prezentată la medicul respectiv.  

După finalizarea GESiK, veţi primi de la Direcţia dvs. 

Sanitară un formular de înştiinţare care trebuie prezentat 

la şcoală. 

Datele colectate în cadrul examinării (cu excepţia numelui, 

datei de naştere, a adresei şi numărului de telefon) vor fi 

transmise, cu consimţământul dvs., Direcţiei de Sănătate 

şi Siguranţă Alimentară (LGL), unde vor fi evaluate 

statistic. 

 

 

 

 
  

 

 

 

Cu cât descoperiţi mai devreme eventualele 

probleme de sănătate sau o eventuală întârziere în 

dezvoltare a copilului dvs., cu atât mai eficient se 

pot trata acestea. Tratamentul început la timp vă 

scuteşte, pe dvs. şi pe copilul dvs., de un efort 

ulterior mai mare.  

Examinarea propriu-zisă 
 

O asistentă socio-medicală înregistrează  

• greutatea şi înălţimea copilului dvs. 

• stadiul vaccinurilor şi informaţiile din „caietul 

galben“ 

Examinarea se face pe baza unor teste potrivite 

vârstei copilului, prin jocuri 
• Capacitatea vizuală şi auditivă 

 

• Capacitatea de înţelegere şi vorbire, deci ce 

înţelege şi cum se exprimă copilul dvs. 
 

• Capacităţi care sunt considerate condiţii pentru 

învăţarea şcolară (ca de exemplu înţelegerea  

noţiunilor de „mult“ şi „puţin“ sau „mare“ şi „mic“) 

 

Veţi primi câte un chestionar privind antecedentele 

medicale şi stadiul de dezvoltare al copilului dvs. 

Completarea chestionarului nu este obligatorie, dar 

datele astfel furnizate constituie o completare 

importantă la rezultatele examinării. 

 

 


