Programul federal „Grădinițe pentru dezvoltarea
competențelor lingvistice: pentru că limba este
cheia către lume”.
Toți copiii doresc de la bun început să descopere lumea și să învețe.
Pentru asta ei au nevoie de șanse egale. Ministerul Federal pentru
Familie, Persoane în Vârstă, Femei și Tineret pune la dispoziție
prin intermediul programului “Grădinițe pentru dezvoltarea
competențelor lingvistice” un total de 400 de milioane de euro,
din 2016 până în 2019. Astfel, grădinițele și serviciile de consiliere
specializată beneficiază de până la 4000 de locuri suplimentare de
muncă cu program redus pentru personalul calificat.

Acest prospect este un produs al activității de relații cu publicul a
Guvernului Federal. Se distribuie gratuit și nu este destinat vânzării.
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Contribuiți și dvs.!
În calitate de părinți, faceți și dvs. parte din “grădinița
pentru dezvoltarea competențelor lingvistice”. Vă face
plăcere să citiți din cărțile pentru copii sau vă interesează discuțiile cu ceilalți părinți, ca de exemplu la
Cafeneaua Părinților? Contactați personalul creșei și
împărtășiți ideile dvs.!

Mai multe informații despre programul federal “Creșe
pentru dezvoltarea competențelor lingvistice” sunt
disponibile pe site-ul web www.fruehe-chancen.de/
sprach-kitas.

Grădinița noastră este o
“grădiniță pentru dezvoltarea
competențelor lingvistice”!
Informații pentru părinți

De ce este educația lingvistică la grădiniță atât de
importantă?
Limba este cheia către lume: avem nevoie de ea ca să ne facem
înțeleși, să ne jucăm și să învățăm. Studii științifice arată că, de pe
urma educației lingvistice copiii profită mai ales atunci când aceasta
începe devreme. Grădinița este locul ideal pentru a stimula
dezvoltarea lingvistică a copilului dvs.
Educația lingvistică integrată în cotidian înseamnă că învățarea
limbii germane și extinderea vocabularului sunt activități pe care le
copilul dvs. le face în mod indirect. Asta nu înseamnă pentru copiii
dvs. exersarea în grupe restrânse sau la anumite ore. Educatoarele și
educatorii folosesc în mod conștient diferite ocazii, ca de exemplu
masa de prânz, pentru a intra în dialog cu copiii. Educația lingvistică
integrată în programul cotidian sprijină dezvoltarea naturală a limbii
tuturor copiilor.

Ce este o „grădiniță pentru dezvoltarea
competențelor lingvistice”?
„Creșele pentru dezvoltarea competențelor lingvistice” pun accent
deosebit pe educația lingvistică în programul cotidian al grădiniței.
Toți copiii profită ca urmare a acestui lucru și continuă să își dezvolte
competențele lingvistice. În grădinița dvs. lucrează un expert suplimentar pentru educația lingvistică.

Cu ce se ocupă expertul suplimentar pentru
educația lingvistică?
Expertul suplimentar consiliază, însoțește și sprijină echipa grădiniței în domeniile:

Observați și apreciați
Înregistrați primele cuvinte ale copilul dvs. și creațiile
lingvistice ingenioase, originale. Creați un poster sau o
cărticică, pe care să le faceți cadou copilului dvs. la o
ocazie potrivită.

❙❙ Activitate educațională lingvistică integrată în cotidian
❙❙ Pedagogie incluzivă
❙❙ Colaborare cu familiile

De exemplu, acesta le arată educatoarelor și educatorilor cum pot
observa și documenta mai bine dezvoltarea lingvistică a copilului
dvs. În discuția cu părinții, educatoarele și educatorii vă informează
despre progresul copilului dvs.
Pe lângă aceasta, expertul suplimentar este persoana de contact
pentru întrebări pe tema educație lingvistică.

Sfaturi pentru educația lingvistică de acasă
Puteți sprijini dezvoltarea lingvistică a copilului dvs. de acasă, fiindcă
familia este primul loc de educare.

Descoperiți împreună cărțile ilustrate
Vorbiți despre aventurile trăite împreună
Dați curs multor ocazii în care să descoperiți lumea
alături de copilul dvs. și să discutați despre aceasta.
Fotografiați aventurile trăite împreună, ca de exemplu
excursiile, ceea ce ați gătit împreună, observarea cu
mirare a primei zăpezi sau testarea unei băltoace. Puteți
să vă uitați mereu din nou împreună la poze. Pentru asta
este indicat un album sau un avizier de plută la nivelul
privirii copilului. Acestea stimulează amintirile și
dialogul despre cele trăite împreună.

Atunci când vă uitați împreună la o carte ilustrată,
lăsați fără abțineri copilul să preia conducerea: el
răsfoiește cu plăcere de unul singur, la întâmplare sau
de la final la început și se oprește în funcție de interes
la paginile cărții. Reinventând povestea și arătându-vă
ce îl entuziasmează, copilul dvs. face conexiuni cu cele
trăite pe cont propriu. Lăsați-vă surprinși: vor lua
naștere idei pline de fantezie, întrebări și discuții
fascinante!

