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Dragi părinți,
prin această scrisoare dorim să vă urăm bun venit în centrul nostru familiei și în special copilului Dvs..
Locul obținut în centrul de zi reprezintă o bună oportunitate pentru copilul Dvs. pentru a reuși în
Germania. Aici poate experimenta o doză de normalitate, să aibă parte de experiențe pozitive, să
joace cu alți copii și să învețe multe lucruri, printre care și limba germană. La această vârstă, copiii
învață limba foarte ușor printre colegii lor.
Dreptul legal la un loc în grădiniță și caracterul gratuit
În Germania, fiecare copil care a împlinit un an are dreptul la un loc într-o insitituție de îngrijire.
Copiii care au împlinit doi ani au asigurate locuri gratuite în grădinițele din Rheinland-Pfalz. În
grădinițe există locuri pentru program scurt și program prelungit. În cazul programului scurt, copii pot
rămâne înainte de masă în centrul de zi și pot reveni după pauza de masă. În cazul programului
prelungit, copiii rămân toată ziua în centru unde primesc și o masă caldă pe zi.
Scopul unui centru de zi și perioada de acomodare
Centrele de zi au scop de educare, formare și îngrijire. Centrele asigură bunăstarea copilului, scopul
fiind educarea copiilor, astfel încât aceștia să devină adulți responsabili și sociabili și acela de a sprijini
interesul și curiozitatea lor față de lume. În acest scop, spațiile sunt amenajate astfel încât copiii să
poate folosi și încerca jucăriile în mod independent. Educatoarele și educatorii identifică interesele
copilului Dvs. și încearcă să se adapteze exact la acest domeniu de interes. În același timp, copilul
Dvs. are ocazia să se joace cu alți copii și să învețe de la și împreună cu aceștia.
Pentru ca copilul Dvs. să se simtă bine, este important să dezvolte o relație de încredere cu
educatoarele și cu educatorii. De aceea, copiii vor fi familiarizați încet. În primele zile și săptămâni
părinții rămân împreună cu copiii în centrul de zi. Încet, se crește timpul petrecut de către copil fără
părinte, până când copilul poate rămâne singur în centrul de zi. Perioada de acomodare durează
aproximativ patru săptămâni, iar Dvs. stabiliți detaliile împreună cu educatorele și cu educatorii.
Parteneriat pentru educație și formare
În calitate de părinte, Dvs. sunteți un partener foarte important în educația copilului, deoarece Dvs.
cunoașteți cel mai bine copilul. Dvs. știți de ex. ce îi place să mănânce, cum se odihnește cel mai bine
și cu ce vrea să se joace. Centrele de zi vor colabora cu Dvs., existând mai multe forme diferite de
colaborare: discuții cu ocazia aducerii sau luării copilului, discuții programate cu părinții, ședințe cu
părinții, evenimente, etc..
Baza colaborării este, de obicei reglementată printr-un contract educațional încheiat între Dvs. și
instituția de care aparține centrul de zi1. Centrul de zi vă va informa în legătură cu acest contract.
Vă rugăm să puneți întrebări în legătură cu activitatea pedagogică a centrului și comunicați ceea ce
vă este important pentru educația copilului Dvs.. Ideile educaționale ar trebui discutate. La început,
împreună cu centrul de zi încercați să apelați la traducerile altor persoane pentru a comunica cu
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Instituțiile de care aparțin centrele de zi sunt de obicei autoritățile locale, biserica evanghelică sau catolică resp. organizații
inființate de către părinți..
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educatoarele și cu educatorii. Folosiți diferitele posibilități de colaborare. Acesta vă ajută și pe Dvs. să
stabiliți contactul cu centrul de zi.
Educația religioasă
În centrele de zi se întâlnesc copii și adulți din diferite medii sociale, naționalități, culturi și religii.
Educația religioasă constituie un subiect important în toate centrele de zi. În Rheinland-Pfalz, în afara
autorităților locale și organizațiile constituite de către părinți există și instituții confesionale de care
aparțin centrele de zi, de ex. bisericile evaghelice sau catolice. Acestea promovează ideile creștine în
viața de zi cu zi. Dumneavoastră și copilul Dvs. sunteți bineveniți în aceste instituții cu credința și
religia Dvs.. Informați-vă încă din momentul înscrierii despre educația și formarea religioasă în
centrul de zi.
Limba maternă, educația lingvistică și sprijinul lingvistic
Prin limbă, oamenii pot construi relații și pot înțelege mediul înconjurător. Prin urmare este foarte
important pentru copilul Dvs. să învețe și limba germană. Spre deosebire de noi, adulții, copiii învață
foarte repede o limbă străină. Prin interacționarea cu copii de același vârstă, copilul Dvs. va învăța
foarte ușor limba. Pentru acesta este important și ca copilul Dvs. să fie mândru de limba sa maternă.
Numai atunci când copilul vorbește bine limba maternă și acesta este acceptată în mediul
înconjurător, se poate apuca relaxat și curios de învățarea unei alte limbi. Educatoarele și educatorii
sunt conștienți de acesta și vor sprijini copilul Dvs..
În multe centre de zi cu un procent ridicat de copiii proveniți din familii de migranți se aplică măsuri
suplimentare de sprijin lingvistic prin munca interculturală asigurată de către persoane specializate.
O parte dintre aceste persoane provin și ei din familii de migranți, având propria experiență în ceea
ce privește integrarea într-o lume străină.
Centrul de zi – locul pentru alte servicii de asistență și oferte de sprijin
În Germania există o serie de beneficii pentru familiile tinere. De cele mai multe ori, centrele de zi au
legături cu alte instituții din cartier și cunosc alte oferte de care puteți beneficia ca și familie.
Informații puteți obține și de la alți părinți care cunosc posibilitățile din cartier, de ex. birourile de
consiliere, cursurile de limbă pentru părinți, ofertele diverselor asociații. Utilizați posibilitățile
existente pentru învățarea limbii germane pentru a vă putea orienta mai bine în Germania. Există un
număr mare de asociații, de ex. în domeniul sportiv, unde Dvs. și familia Dvs. puteți obține contacte
noi. De asemenea, puteți găsi sprijin și în domeniul educațional sau ajutor pentru prelucrarea
experiențelor foarte stresante trăite, de ex. în urma refugierii și expulzării. Nu vă lăsați descurajați.
Puneți întrebări și căutați contactul atât cu educatoarele și educatorii cât și cu alți părinți. Merită!
Vă dorim o viață de succes în Germania!

