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Wenn Sie Interesse oder Fragen haben wenden Sie
sich gerne an:

Griffbereit

Dacă aveți interes sau întrebări vă rugăm să vă
adresați la:

Julia Böckmann
Hoher Weg 1-3
59494 Soest
Tel.: 02921 30-2752
Fax: 02921 30-3493
E-Mail: julia.boeckmann@kreis-soest.de
www.zuhause-im-kreis-soest.de
www.kreis-soest.de

gefördert durch:

Information für Eltern
Informații pentru părinți

Griffbereit – Was ist das?
Griffbereit ist ein Angebot für Sie als Eltern und für Ihre Kinder im Alter
zwischen 1 und 3 Jahren. Es handelt sich dabei um eine mehrsprachige
Spielgruppe, in der Sie gemeinsam mit ihren Kindern spielen, singen,
malen, Geschichten kennenlernen, Spaß haben und Kontakte knüpfen.
Warum sollte ich mitmachen?
Im Austausch mit anderen Eltern und mit den pädagogischen Fachkräften
der Kindertageseinrichtung erfahren Sie, wie Sie ihre Kinder in ihrer
sprachlichen und allgemeinen Entwicklung spielerisch fördern können.
Dabei liegt der besondere Schwerpunkt auf der Förderung der
Mehrsprachigkeit. Das beinhaltet die Stärkung der Familiensprache und das
Kennenlernen weiterer Sprachen.

Was hat mein Kind davon?
Das Programm wird sowohl in rumänischer als auch in deutscher Sprache
durchgeführt. Gerne können Sie darüber hinaus weitere Sprachen
einbringen. Sie begleiten und fördern die Kinder und erleichtern ihnen so
den Übergang in die Kindertageseinrichtung. Die sprachlichen Fähigkeiten
der Kinder werden von Beginn an gefördert und die Mehrsprachigkeit
gestärkt. Wenn Ihr Kind mehrsprachig aufwächst, hat es später im
Berufsleben viele Vorteile.

Welche Vorteile habe ich noch?
Eltern, die am Programm teilnehmen, bekommen am Ende eine Urkunde
vom Kommunalen Integrationszentrum Kreis Soest. Diese Urkunde können
Sie für Bewerbungen nutzen. Außerdem lernen Sie in der Elterngruppe
andere Eltern kennen, mit denen Sie sich über Erziehungsthemen
austauschen und sich gegenseitig unterstützen können. Sie werden in der
Elterngruppe von pädagogischen Fachkräften bei vielen Fragen unterstützt.
Darüber hinaus können Sie sich aktiv am Leben in der
Kindertageseinrichtung beteiligen.
Die Teilnahme ist kostenlos.

Griffbereit – ce este asta?
Griffbereit este numele proiectului pe care vi-l oferim dumneavoastră în
calitate ca părinți și copiilor dumneavoastră cu vârsta cuprinsă între 1 și 3
ani. Este vorba despre un grup de joacă în care se vorbesc mai multe
limbi, în care puteți să vă jucați, să cântați și să pictați cu copiii
dumneavoastră, să cunoașteți împreună noi pvești, să petreceți timpul în
mod plăcut și să faceți noi cunoștințe.
De ce ar trebui să particip?
Din discuțiile și schimbul de informații cu alți părinți și cu pedagogi
specializați din cadrul centrului de zi pentru copii, puteți afla cum să
promovați dezvoltarea generală și lingvistică a copiilor, focusându-se în
special pe promovarea învățării mai multor limbi. Acest aspect include
consolidarea limbii vorbite în familie și învățarea altor limbi.
Ce avantaj are copilul meu?
Programul se desfășoară atât în limba germană cât și într-o altă limbă.
Sunteți invitați, pe de-asupra, să introduceți și limba pe care dumneavoastră
o vorbiți în familie. În acest fel, însoțiți și sprijiniți copiii, facilitându-le
familiarizarea cu centrul de zi pentru copii. Aptitudinile lingvistice ale copiilor
vor fi promovate de la început și totodată va si consolidat multilingvismul.
Dacă copilul dumneavoastră crește cu mai multe limbi, va avea mai târziu,
în viața sa profesională, mai multe avantaje.
Ce alte avantaje am?
Părinții care participă în mod regulat la program, vor primi la final un
certificat de la Centrul local de integrare al județului Soest. Acest certificat
poate fi folosit în cadrul aplicărilor. Pe deasupra, în grupul părinților puteți
face cunoștință cu alți părinți, pentru a discuta despre teme legate de
educație și pentru a vă oferi sprijin reciproc. În grupul părinților veți beneficia
de ajutorul pedagogilor specializați cu privire la întrebările dumneavoastră.
Iar în afară de asta, puteți participa direct la viața centrului de zi pentru copii.
Participarea este gratuită.

