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Fișa de informații privind orientarea inițială

Înschrierea la grădiniță
În Saxonia-Anhalt, toți copiii au dreptul să fie ingrijiți la grădiniță (KinderTagesstätte sau KiTa), la o educatoare
pentru durata zilei. Copiii au ocazia să învețe și să se joace alături de alți copii. Acestea sunt motivați conform
vârstei, de a învață unii de la alții. Specialistii pedagogi crează programe individuale de dezvoltare și educație pentru
a promova și consolida dezvoltarea copiilor, astfel încât toți să aibă aceleași șanse să reușească în școală.
Mulți copii viziteaza un centru de ingrijire chiar înainte de virsta de 3 ani. Grupurile de la cresa între 0 și 3 ani, copiii
cu vârste între 3 și 7 ani sunt la nivel de gradinita. Ziua este de obicei clar structurată: după micul dejun, există un
cerc comnuicare, joc liber, oferte pedagogice și timp pentru exerciții fizice și joacă în aer liber. După prânzul comun
urmeaza somnul de după-amiază, gustarea de dupa-amiaza și jocul liber vor urma în interior sau în exterior până la
preluare copiilor de catre părinți. Structura și rutina oferă copiilor sprijin și orientare. Învață să-și organizeze ziua,
preiau si invata sa se socializeze în relațiile cu alți copii și adulți. Punctele culminante la gradinita sunt diverse
spectacole
și
evenimente,
care
sunt
organizate
în
colaborare
cu
părinții.
Majoritatea grădinițelor au deschis între orele 7:00 și 17:00. Părinții pot lasa copiii într-o gradinita pentru 5, 8 sau 10
ore pe zi. Astfel părinții pot lucra fara grija, pot învăța cursuri de limbi străine sau pot specializa in anumit domeniu.
Înscrierea unui copil la gradinițâ se face in sediul acestuia fie direct în grâdinița dorită (vă rugăm să verificati orele
de consultatie), fie online prin portalul pentru părinți. În afară de asta, părinții sunt sprijiniți de serviciul de alocare a
locurilor din cadrul oficiului de tineret.
Portal de părinți | www.kitaplatz.magdeburg.de
Oficiul pentru tineret al orașului Magdeburg | Serviciul de plasare | Îngrijirea zilei de echipă | WilhelmHöpfner-Ring 4 | 39116 Magdeburg | Contact: Marion Blaszczyk | Cameră 406 | Telefon 0391 5403131 |
Program de lucru: luni după o programare telefonică, marți între 9-12 și 14-17.30, miercuri închis, joi și vineri,
după programarea telefonicâ
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Ghidul de migrație Magdeburg, care este scris în mai multe limbi străine, conține
informații despre ofertele de consultare, de ajutor, și de timp liber.

www.willkommen-in-magdeburg.de
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