Grădint‚ a de copii o şansă pentru copilul dvs.

Ce se întâmplă
la grădinit‚ ă ?

Unii părint‚ i gândesc:

Ma întâi totul este străin şi nou
pentru copilul dvs. Dar în curând
copilul dvs. va avea contact cu educatoarea şi cu alt‚i copii şi va cunoaş te o
lume nouă.

„Ş coala este importantă, dar de ce
trebuie ca copilul nostru să meargă la
grădinit‚ ă? Preferăm să ne educăm
copilul acasă.“

Este adevărat:
familia este foarte importantă pentru
educat‚ ie şi ea rămâne importantă pentru copil, chiar şi atunci când acesta
frecventează grădinit‚ a. Grădinit‚ a sprijină şi completează educat‚ ia oferită de
familie. Aici copilul învat‚ ă multe lucruri, pe care nu le poate învăt‚a la fel
de bine în familie. Astfel ş coala va fi
mai simplă pentru el şi se va acomoda
mai bine în Germania. Şi în t‚ ara dvs. de
origine sau în alte t‚ ări copilul dvs. are
astfel un viitor mai bun.

În grupe de diferite vârste copilul
dvs. va învăt‚ a din ce în ce mai bine
să se descurge singur şi să găsească
solut‚ii atunci când ceva este dificil.
În grupă sunt mult‚ i alt‚ i copii, astfel
copilul dvs. învat‚ ă reguli importante

Cu educatoare şi cu ceilalt‚ i copii
copilul dvs. va învăt‚a germana.
La grădinit‚ ă copilul dvs. primeş te
diferite impulsuri. Copii sunt
sprijinit‚ i în dezvoltarea lor în diferite
domenii:
în vorbire, în gândire, în îndemânarea
practică, în fantazie. În acelaş i timp
copilul învat‚ă să se concentreze asupra
unei activităt‚ i şi să o rezolve. Astfel
copilul dvs. este pregătit prin joc
pentru ş coală.

pentru tot‚ i, de exemplu să se integreze
într-o comunitate, să împartă cu alt‚ i
copii sau să facă planuri comune.
El va găsi aici prieteni - ş i din alte
t‚ ări. Copilul dvs. învat‚ ă să se înteleagă cu oameni diferit‚ i din întreaga
lume. Şi găş este prieteni care vor merge cu el la ş coală.
Educatoarele respectă diferitele
culturi şi religii ale familiilor. Şi copii
învat‚ ă ce înseammă respectul fat‚ ă de
alte culturi ş i religii.

Dar nu numai copiii ci ş i părint‚ ii
fac parte din grădinit‚ ă. Ei pot discuta cu educatoarele dorint‚ ele lor sau
probleme de educat‚ ie, de exemplu
cum se dezvoltă copilul lor. Şi pot cunoaş te şi alt‚ i părint‚ i. Colaborarea cu
părint‚ ii înseamnă deasemenea ca dvs.

să aleget‚ i mame sau tat‚ i care se bucură
de încrederea dvs. ca reprezentant‚ ivorbitori ai părint‚ ilor, aceş tia ocupânduse în mod deosebit de grădinit‚ ă. Sau vă
supunet‚ i chiar dvs. acestei alegeri!
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Acordat‚ i copilului dvs.
această ş ansă Gră dinit‚ a de copii este
primul pas pentru o bună
pregă tire profesională

Poate gră dinit‚ a
este prea scumpă
pentru dvs.?
Gră dinit‚ a este
pentru tot‚ ii copiii!

Aproape tot‚ i copiii merg la grădinit‚ ă.
Dacă copilul dvs. rămâne acasă, va
deveni mai dificil ca el să învet‚ e bine

Dorim ca tot‚ i copiii să aivă aceeaş i
ş ansă la o bună pregătire profesională.
Taxele pentru un loc la grădinit‚ ă sunt

la ş coală ş i să găsească acolo prieteni.
Ceilalt‚ i copii au un avantaj fat‚ ă de
copilul dvs., având deja prieteni de la
grădinit‚ ă şi având învăt‚ at deja multe
lucruri utile pentru ş coală. Astfel de la
bun început copilul dvs. se simte
dezavantajat, şi poate chiar ş i singur.
Ş i profesorii şi profesoarele de la
şcoală sust‚ in mereu:
copiii care au frecventat grădinit‚ a au
mai put‚ ine dificultăt‚i la ş coală, se
descurgă mai bine în clasă ş i învat‚ ă
mai uşor.

comparativ mici. Chiar ş i părint‚ i cu
probleme financiare pot înscrie copilul
lor - ei primesc ajutor. Grădinit‚ a dvs.
vă sfătuieş te ş i informează. Vă putet‚ i
adresa ş i Biroului de tutelă a copilului
(Jugendamt) de competent‚ ă locală
pentru dvs.
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copilul dvs.

Informat‚ ii legate de
frecventarea gră dinit‚ ei
pentru pă rint‚ i ai
unor copii multilinguali
sau de limbă
maternă stră ină
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