Савезни програм „Језичко обданиште, јер је
језик кључ за улазак у свет“ (Sprach-Kita:
Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“)
Сва деца желе од почетка да откривају свет и да о њему уче. За то
су им потребне једнаке шансе. Немачко Савезно министарство
за породицу, сениоре, жене и омладину својим програмом „Језичких обданишта“ (Sprach-Kitas) од 2016. до 2019. године ставља на
располагање укупно 400 милиона евра. Тиме је омогућено оснивање до 4.000 додатних полудневних радних места за стручне
сараднике у обдаништима и стручним саветовалиштима.

Овај летак је део програма за односе са јавношћу савезне владе;
бесплатан је и није предвиђен за продају.
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Придружите се и Ви!
И Ви сте, као родитељи, a део програма „Језичко
обданиште“. Да ли уживате у томе да својој деци
читате књиге или сте заинтересовани за разговоре са
другим родитељима, рецимо у кафићима за родитеље?
Разговарајте са васпитним особљем обданишта и
поделите са њима своје идеје!

Остале информације о савезном програму
„Језичка обданишта“ можете пронаћи на интернет
страници www.fruehe-chancen.de/sprach-kitas.

Наше обданиште је „Језичко
обданиште“ („Sprach-Kita“)!
Информације за родитеље

Зашто је језичко образовање у обданишту
толико битно?
Језик је кључ за улазак у свет: потребан нам је како бисмо се међусобно разумели, играли и учили. Научне студије показују да од
учења језика деца имају посебне користи када са тиме започну у
што ранијем узрасту. Обданишта су идеална места за подстицање
развоја језика Ваше деце кроз игру.
Учење језика у оквиру свакодневних активности значи да Ваша
деца успутно и кроз игру уче немачки језик, богатећи притом свој
речник. То међутим не значи да Ваша деца морају да уче у мањим
групама или у тачно одређено време. Васпитачице и васпитачи
свесно користе многобројне прилике, као што су рецимо ужине и
ручак, како би разговарали са децом. Учење језика у оквиру свакодневних активности подршка је природном развоју језика све
деце.

Шта је „Језичко обданиште“?
„Језичка обданишта“ стављају посебан нагласак на језичко образовање у свакодневици предшколских установа. Сва деца у обданишту имају од тога користи и развијају своје језичке способности. Ваше обданиште запошљава додатног стручњака за језичко
образовање.

Који су задаци додатног стручњака за језичко
образовање?
Он је задужен да саветује, прати и потпомаже васпитно особље
обданишта у следећим областима:

Доживљавање и вредновање
Забележите прве речи Вашег детета као и његове
маштовите језичке креације. Направите од тога плакат
или књижицу коју ћете му поклонити неким
пригодним поводом.

❙❙ Језички развој у оквиру свакодневних активности
❙❙ Инклузивна педагогија
❙❙ Сарадња са породицама.
Он на пример показује васпитачицама и васпитачима како могу да
прате и документују језички развој Вашег детета. У разговорима са
родитељима васпитно особље обавештава о постигнутом развоју
детета.
Осим тога, додатни стручњак је и особа којој се можете обратити за
сва питања у вези са развојем језичких способности.

Савети за језички развој у кругу породице
Ви можете и код куће подстицати језички развој Вашег детета, јер је
породица прво место на коме дете учи.

Разговори о заједничким искуствима
Потрудите се да створите разне прилике у којима бисте
заједно са својим дететом могли да откривате свет и о
томе разговарате. Фотографишите заједничка искуства
као што су излети, заједничко проведено време у
кухињи, дивљење првом снегу или истраживање
блатњавих барица. Те фотографије можете увек изнова
заједно да гледате. У ту сврху то не би било лоше да
купите албум за слике или да негде у видном пољу
Вашег детета поставите таблу на коју бисте те фотографије качили. Те слике подстичу сећања и разговоре о
заједничким доживљајима.

Заједничко прелиставање сликовница
Када заједно са дететом прелиставате сликовнице,
пустите га да Вас оно води: радо ће прелиставати
онако како њему одговара, уздуж или попреко,
прескакати странице које су му мање занимљиве и
дуже се задржавати на местима која га посебно
привлаче. Када Ваше дете почне самостално
настављати приче и покаже Вам оно што му се
нарочито свиђа, успоставиће прву везу са оним што је
већ лично доживело. Дозволите му да Вас изненади:
из тога се често изроде фантастичне идеје, занимљива
питања и узбудљиви разговори!

