
 
Мили родители, 
 
 
с това писмо бихме желали да поздравим Вашето семейство и особено 
Вашето дете със сърдечно добре дошли в нашата детска градина, защото 
това място е един огромен шанс за детето Ви, да се чувства добре в 
Германия. При нас то ще бъде добре разположено, чрез играта си с 
другите деца и всестранното научаване на новости ще придобие много 
позитивни преживявания. Не на последно място е и изучаването на 
немският език, което за децата на тази възраст, се получава много бързо и 
безпроблемно чрез играта и общуването им с връстниците. 
 
Правно основание за място в детска градина и освобождаване от 
плащане му 
 
Всяко дете в Германия, което вече е навършило едногодишна възраст има 
правно основание за получаване на място в детско заведение. Когато 
детето навърши двегодишна възраст, това място в детската градина на 
територията на Rheinland – Pfalz, става за родителите безплатно. В 
детското заведение има възможност както за полудневни, така и за 
целодневни пребивавания. При полудневния вариант на пребиваване, 
детето Ви може да бъде до обяд в градината и след една обедна почивка 
може отново да бъде доведено в нея. При целодневният вариант за 
пребиваване, децата могат непрекъснато да пребивават като получават 
при нас топъл обяд. 
 
Цел на детското заведение и приспособяване 
 
Целта на детските градини е да се грижат за децата, да ги възпитават и 
образоват. Те са длъжни да се грижат за благоразположението на децата. 
Целта е децата да придобият и развият качества като самоотговорност, 
общителност и интереса им към любознателността към света да се 
поддържа и придружава. За тази цел отделни помещения ще бъдат 
обзаведени с подходящи играчки, така че децата да могат самостоятелно 
да изпробват и се занимават с тях. Възпитателите в детското заведение ще 
наблюдават от какво точно е силно заинтересувано детето Ви и ще се 
опитат да Ви изготвят подходящо предложение за напред. Едновременно 
с това, детето Ви ще получи възможността да си играе със други деца и да 
учи със и от тях. 
 



Развитието на доверие и връзки към възпитателите е важно за 
благополучието на детето Ви. Затова, то ще бъде приучавано постепенно. 
Родителите ще придружават децата си във детската градина през първите 
дни и седмици. Времето, което децата ще прекарват във детската градина 
без родителите си, ще бъде увеличавано постепенно, докато детето се 
приспособи и безпроблемно може да остане само цял ден в детската 
градина. Този процес трае около четири седмици и ще бъде обсъден със 
възпитателите подробно. 
 
Образователна и възпитателна кооперация 
 
Вие, като родител, сте един много важен партньор за възпитателите от 
детската градина, понеже познавате детето си най-добре. Вие знаете, 
какво то обича да яде, как се успокоява и с какво обича да си играе. 
Ръководството на детските градини желае да сътрудничи с Вас като 
родители по много различни начини: т.н. разговори които провеждате 
когато водите на градина или го взимате от там, терминирани разговори 
между родителите и възпитателите по определени часове, родителски 
срещи по вечерно време, уговорени срещи между родителите на кафе и 
т.н.  
 
Съвместното сътрудничество се базира на един договор за възпитанието, 
който Вие сключвате със спонсора1 на детската градина. За това ще бъдете 
осведомени подробно от ръководството на детската градина. 
 
Молим Ви поставяйте ни въпроси относно педагогическата ни работа във 
детската градина и ни съобщaвайте всичко което е важно за Вас във връзка 
със възпитанието на детето Ви. Мненията и представите за възпитанието 
на децата Ви трябва да бъдат обсъждани. 
 
Опитайте  се в началото с чужда помощ да намерите общи възможности за 
писмено и говоримо разбиране с възпитателите и възпитателките на 
детското заведение. Използвайте възможностите си и се доверете на 
кооперативната ни работа, защото това помага като на нас, така и на Вас 
да развиваме контакта помежду си. 
 
 
 
 
 
1. Спонсорите на една детска градина са по принцип общините и евангелистката или католическа църква, т.н. родителски 
инициативи 



 
Религиозно обучение 
 
В детските заведения се общуват безпроблемно деца и възрастни хора от 
различен социален произход, националност, култура и вероизповедание. 
Религиозното възпитание на децата е една актуална тема за всички детски 
градини. Спонсорите на детските градини в Rheinland – Pfalz могат да 
бъдат както местните общини, така и  църквите, като например 
евангелистката или католическата църква. Ежедневието протича по 
християнските норми и порядки. Вие и Вашето дете с Вашите религиозни 
разбирания и потекло сте сърдечно добри дошли в тези детски заведения. 
Потърсете от самото начало, най - добре още при записването на детето 
информация за това, как и по какъв начин се осъществява религиозното 
възпитание и как то ще бъде въведено в градината. 
 
Майчин език, усъвършенстване на езика и насърчаване на говора 
 
Езика и говора са средствата, които ни осигуряват връзките с обществото в 
което живеем и ни подпомагат да го разберем. Затова е много важно за 
детето Ви, да се научи да разговаря на немски език. За разлика от нас 
възрастните, децата в ранна възраст учат много бързо чужди езици. 
Заобиколено от деца на неговата възраст, то ще се приспособи бързо и на 
Вашето дете ще му бъде много лесно да се справи. Затова е важно, то да 
бъде гордо и с езика на който то вече знае да говори. Само когато едно 
дете знае да говори добре своя собствен език и бъде признато от 
обкръжаващата го среда, тогава може свободно и любознателно да се 
отдаде на изучаването на друг език. Всичко това е познато на 
възпитателите в детските градини и те ще се съобразяват и подпомагат 
Вашето дете. 
 
Работата на възпитателите в детските заведения със висок процент на 
деца с емиграционно минало бива подпомагана и субсидирана от така 
наречените специалисти за процесуална работа и многокултурна дейност. 
Много от тях самите са емигранти, имат богат опит и добре познават 
условията, необходими за успешното ориентиране в непознатия свят. 
 
Детската градина като място за други дейности и предложения, който 
могат да бъдат подпомагани 
 
В Република Германия съществуват многобройни начини и програми за 
подпомагане на млади семейства. Ръководството на детските градини 



често е добре запознато с района в който живеете и знае да Ви насочи от 
какво бихте могли да се възползвате. Същевременно другите родители 
знаят също, къде и какво се предлага в квартала в който живеете, 
например езикови курсове за родители, места за набиране на информация 
и кръжоци. Моля Ви не се стеснявайте, да се възползвате от 
възможностите за изучаване на езика, за да можете бързо и 
безпроблемно да се ориентирате в Германия. Но при необходимост бързо 
се намира и помощ при решаване на трудни родителски въпроси с 
преработката на травми и психични натоварвания, като например такива, 
получени от принуда за напускане или прогонване от родината. 
Съществуват още многобройни спортни сдружения, които  са прекрасна 
възможност за намирането и създаването на нови контакти. Не се 
обезсърчавайте. Търсете връзки и контакт с други родители и възпитатели. 
Това е просто необходимо! 
 
На Вас и Вашите роднини в Германия, желаем всичко добро! 
 
 
 


