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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.
Multe unități de îngrijire a copiilor pe timp de zi au un program de lucru zilnic de la orele 6:00 – 17:00. Părinții pot
alege, dacă vor să lase copiii lor în unitățile de îngrijire a copiilor 5,6,7 sau 8 ore pe zi. Asttfel, părinții pot merge
liniștiti la muncă, pot vizita cursurile de limbă germană sau obsolvi un curs de formare profesională. În cazul în care
părinții din motive profesionale sau familiale au necesitatea de a -și lăsa copii la grădiniță 10 ore pe zi, dreptul la
această îngrijire va fi verificat, după caz, de către Direcția Generală de asistența socială și Protecția Copilului.
Înscrierea copiilor pentru frecventarea centrelor de îngrijire a copiilor pe timp de zi, a grădinițelor precum și a
programului Școală după scoală are loc luând contact direct fie cu centrul de îngrijire favorizat (a se lua în vedere
programul de lucru cu publicul) sau online pe portalul pentru părinți. Dacă părinții doresc să beneficieze de o
îngrijire în cadrul unităților menționate anterior, vor avea nevoie de un ID pentru copilul lor. În cazul în care părinții
sunt în căutarea unui loc de îngrijire pentru copilul lor, atunci pot primi ID-ul copilului după efectuarea înregisrării
datelor pe portalul părinților la linkul următor: https://kitaplatz.magdeburg.de.
Dacă nu aveți acces la internet, vă puteți adresa echipei de consiliere din cadrul direcției generale de asistență
socială și protecția copilului din orașul Magdeburg, la secția învățământ preșcolar, care oferă informaţii şi consiliere
părinţilor cu copii de vârstă preşcolară. Programul cu publicul este în fiecare marți de la orele 14:00 până la orele
17:30 și în fiecare joi, de la orele 9:00 până la orele 12:00. Aveți nevoie de o programare? - o puteți face fie la
telefon sau online, la următorul link www.magdeburg.de/Kinderbetreuung.
Direcția Generală de asistență socială și protecția copilului din Magedeburg, capitala landului Saxonia
Anhalt|consiliere-secția învățământ preșcolar| Wilhelm-Höpfner-Ring 1 | 39116 Magdeburg | Persoana de
contact: D-na Reichenauer | Bir. 223 | Nr.Telefon 0391 5403131 | kitaberatung@jga.magdeburg.de
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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.
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