
     Στην µάδα είναι πλλά άλλα παιδιά  
     και έτσι τ παιδί σα µαθαίνει καννε 
σηµαντικύ   για λυ, π.. να γίνεται 
µέλ εν συνλυ, να µιράεται µε τα 
άλλα παιδιά ή τν κιν πργραµµατισµ. 

     Εκεί θα ρει ίλυ - και απ άλλε  
     ώρε. Τ παιδί σα µαθαίνει να 
συναναστρέεται µε διάρα άτµα απ 
λ τν κσµ. Και γνωρίει ίλυ πυ 
θα είναι ι µελλντικί τυ συµµαθητέ. 

Τι πρσέρει 
παιδικ σταθµ;

     Στην αρή είναι λα ένα και καινύ  ρια
     για τ παιδί σα. Γρήγρα µω απκτά
επαή µε την νηπιαγωγ και τα άλλα παιδιά, 
και γνωρίει έναν καινύ  ρι κσµ. 

 παιδικ σταθµ -
µια ευκαιρία για
τ παιδί σα

Μερικί γνεί λένε: 

«Τ σλεί είναι σηµαντικ, αλλά γιατί
θα έπρεπε τ παιδί µα να πηγαίνει στν
παιδικ σταθµ; Πρτιµύ  µε να 
διαπαιδαγωγύ  µε τ παιδί µα στ σπίτι.»

Σωστά:
η ικγένεια είναι πλύ   σηµαντική για την 
διαπαιδαγώγηση και παραµένει σηµαντική 
για τ παιδί, ταν αυτ πηγαίνει στν 
παιδικ σταθµ.  παιδικ σταθµ 
υπστηρίει και συµπληρώνει την 
διαπαιδαγώγηση τη ικγένεια. Εκεί τ
παιδί µαθαίνει πλλά, πυ δεν µπρεί να 
µάθει τσ καλά στην ικγένεια. Ετσι δεν
θα τυ ανεί δύ  σκλ τ σλεί και θα
πρσανατλίεται καλύ  τερα στη Γερµανία.
Συνεπώ τ παιδί σα θα έει στην πατρίδα 
σα ή σε άλλε ώρε ένα καλύ  τερ µέλλν. 

     Τ παιδί σα µαθαίνει γερµανικά µε την
     νηπιαγωγ και τα άλλα παιδιά. 

     Στν παιδικ σταθµ πρσέρνται  
     πλυάριθµα κίνητρα για τ παιδί σα. 
Τα παιδιά ενισύ  νται πλύ  πλευρα: στην 
µιλία, στη σκέψη, στην επιδειτητα, στη
αντασία. Ταυτρνα µαθαίνει να 
συγκεντρώνεται σε ένα πρληµα και να 
τ λύ  νει. Ετσι τ παιδί σα πρετιµάεται  
µε τ παινίδι για τ σλεί τυ. 

     ι νηπιαγωγί τιµύ  ν και σένται τυ  
     διάρυ πλιτισµύ   και τι θρησκείε 
των ικγενειών. Και τα παιδιά µαθαίνυν 
να σένται τυ άλλυ πλιτισµύ   και 
τι θρησκείε. 

     µω εκτ απ τα παιδιά, συµµετέυν  
     και ι γνεί στν παιδικ σταθµ. Εκεί 
µπρύ  ν να συητύ  ν µε την νηπιαγωγ 
τι επιθυµίε τυ ή θέµατα διαπαιδαγώγηση 
π.. πω αναπτύ  σσεται τ παιδί σα. Και 
µπρείτε να γνωρίσετε και άλλυ γνεί. 
H γνική συνεργασία σηµαίνει επίση, τι 
εκλέγετε σαν εκπρσώπυ τω γνιών, 
µητέρε ή πατέρε τη εµπιστσύ  νη σα, 
πυ δραστηριπιύ  νται ιδιαίτερα για τν 
παιδικ σταθµ. Ακµα µπρείτε να άλετε 
υπψηιτητα για να εκλεγείτε!

     Σε µάδε διαρων ηλικιών, τ παιδί  
     σα θα µαθαίνει λ και περισστερα, 
πω να αυτευπηρείται, πω να ανακαλύ   -
πτει τι λύ  σει αν κάτι είναι δύ  σκλ.  
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∆ώστε στ παιδί σα
αυτήν την ευκαιρία - 
 παιδικ σταθµ είναι τ
πρώτ ήµα µια καλή 
εκπαίδευση.

λα σεδν τα παιδιά πηγαίνυν στν 
παιδικ σταθµ. Αν µείνει τ παιδί σα 
στ σπίτι, ττε θα είναι δυσκλτερ να 

γίνει καλ µαθητή και να ρει ίλυ. 
Ετσι τα άλλα παιδιά ευν τ πράδισµα, 
γνωρίυν ίλυ απ τν παιδικ σταθµ 
και έµαθαν τσα πράγµατα, πυ τυ 
ρειάνται στ σλεί. πτε τ παιδί 
σα θα αισθάνεται ε αρή µεινεκτικά 
και ίσω µναιά. Αλλά και ι δάσκαλι 
και ι δασκάλε στ σλεί είναι πάντα 
τη γνώµη: 
πω σα παιδιά πήγαν στν παιδικ 
σταθµ δεν αντιµετωπίυν πρλήµατα 
στ σλεί, αντιλαµάννται τα µαθήµατα 
καλύ  τερα και πρσανατλίνται άριστα 
στην τάη τυ.

Περισστερε πληρρίε θα ρείτε στ ίντερνετ:
www.stmas.bayern.de 
επίση απευθεία:
www.stmas.bayern.de/familie/kinderbetreuung/gaerten.htm
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είναι συγκριτικώ αµηλά. Ακµα και ι 
γνεί µε ικνµικά πρλήµατα, µπρύ  ν 
να εγγράψυν τ παιδί τυ - λαµάνυν 
ενίσυση.  δικ σα παιδικ σταθµ 
δίνει συµυλέ και πληρρίε ή
απευθύ  νεστε στην τπικά αρµδια 
Υπηρεσία Ανηλίκων. 

 παιδικ
σταθµ -

µια ευκαιρία για
τ παιδί σα

Πληρρίε παρακλύ - 
θηση τυ παιδικύ   σταθµύ  

για γνεί πλύ  γλωσσων 
και ενγωσσων παιδιών
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Μήπω είναι για σα
πλύ   ακρι 
παιδικ σταθµ;

 παιδικ σταθµ
υπάρει για λα τα παιδιά!

Θέλυµε λα τα παιδιά να έυν τι ίδιε 
ευκαιρίε για µια καλή εκπαίδευση. Τα 
έδα για µια θέση στν παιδικ σταθµ 
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