OBIECTIVUL PRINCIPAL AL SPROGPAKKEN: Consolidarea achiziţiei limbii la copii prin metode practice, care fac
diferenţa
Ipoteză de bază: Copiii învaţă limba în primul rând de la adulţi prin strategii de învăţare implicite și explicite. De aceea, este
important: 1) să facem în așa fel încât fiecare copil să aibă șansa de a auzi și folosi limba cât mai des, ceea ce ajută în mod
special la dezvoltarea competenţelor lingvistice în vorbire și 2) să punem în aplicare metode specifice, care vin atât în ajutorul
competenţelor lingvistice în vorbire, cât și al celor legate de scris și citit, asigurând faptul că nevoile copiilor cu dificultăţi sunt
îndeplinite.
Program de training
Efect scontat
Efecte secundare
Întâlniri de acomodare
Municipalitatea în general
Municipalitatea în general
 Introducerea regulilor de evaluare
 Cunoașterea prevederilor legale
 Creșterea gradului de conștientizare în
și stimulare lingvistică
privind instituţiile de îngrijire a
legătură cu exerciţiul lingvistic în
copiilor pe timpul zilei (dagtilbud)
instituţiile de îngrijire a copiilor pe
 Informare despre cursurile
în context municipal
timpul zilei
Sprogpakken
 Cunoașterea implementării
 Un fundament mai avizat în baza
adecvate la nivel local a noilor
căruia se vor lua deciziile politice în
practici
acest domeniu
Curs de 4 zile
Pedagogi în instituţiile de îngrijire
Pedagogi în instituţiile de îngrijire a
copiilor pe timpul zilei
 Training individual – rolul de model a copiilor pe timpul zilei
 O înţelegere teoretică și o
 Creșterea nivelului profesional
lingvistic
cunoaștere mai bună a însuşirii
 Însuşirea limbii (teorii și etape)
 O organizare mai bună și mai adecvată
limbii
a exerciţiului lingvistic în cadrul
 Evaluarea limbajului și factorii de
 Creșterea gradului de
instituţiilor de îngrijire a copiilor pe
risc
conștientizare asupra practicii
timpul zilei
 Conversaţii de zi cu zi
proprii
 Lectura dialogică
 Folosirea de noi metode pentru a
 Exerciţiu lingvistic structurat
consolida exerciţiul lingvistic ca o
(tematic)
parte a practicii zilnice
 Nevoi specifice

Îmbunătăţirea practicilor
 Instrucţiuni pentru părinţi
pedagogice,
astfel încât
 Cooperare colegială
interacţiunile cu copiii să fie
pregătite cantitativ și calitativ
 Folosirea de noi metode pentru
instruirea părinţilor
Curs de 6 zile
Personajele-cheie în cadrul
Personajele-cheie în cadrul
municipalităţii
municipalităţii
 Însuşirea limbii (teorii și etape)
 O mai bună îndrumare a
 Posibilitatea de perfecţionare continuă
 Evaluarea limbajului și factorii de
pedagogilor din instituţiile de
a personalului din instituţiile de îngrijire
risc
îngrijire
a
copiilor
pe
timpul
zilei
a copiilor pe timpul zilei
 Eforturi lingvistice
în
ceea
ce
privește
exerciţiul
 Documentare și metode de
lingvistic
evaluare

Crearea de reţele locale pentru
 Metode de instruire
personalul
pedagogic, care să
 Cooperare colegială
sprijine aceste eforturi
Părinţi
Părinţi
 Schimbarea atitudinii în legătură
 Crearea unui mediu mai bun de
cu sprijinirea copilului din punct
învăţare acasă
de vedere lingvistic în viaţa de zi  Un mai mare ajutor în dezvoltarea
cu zi
lingvistică a copilului
 O mai bună cooperare cu
instituţiile de îngrijire a copiilor pe
timpul zilei în privinţa strategiilor
ajutătoare, atunci când copilul
are dificultăţi lingvistice
Copii
 Competenţe lingvistice mai bune
 Condiţii mai bune pentru scris și
citit

Copii
 Mai puţini copii cu probleme lingvistice
și un nivel general mai ridicat
 O mai bună pregătire pentru școală

Societate
 Mai mulţi tineri vor avea acces la educaţia de bază și la învăţământul superior
 Forţa de muncă va fi mai bine pregătită pentru piaţa muncii
 Beneficii economice

