MỤC TIÊU TỔNG THỂ CŨA NHÓM NGÔN NGỮ: Tăng cường ngôn ngữ của trẻ em thông qua thực hành, tạo ra một
sự khác biệt.
Giả định cơ bản: Trẻ em học ngôn ngữ từ người lớn, chủ yếu thông qua các chiến thuật học tập tiềm ẩn và rõ ràng. Vì vậy
điều quan trọng là 1) sắp xếp mọi thứ để mỗi đứa trẻ con được có cơ hội, lắng nghe và sử dụng ngôn ngữ thường xuyên, chủ
yếu là hỗ trợ kỹ năng ngôn ngữ bằng giọng nói, và 2) để thực hiện phương pháp tiếp cận, hỗ trợ cả hai kỹ năng ngôn ngữ ,
nói - đọc và viết, đồng thời đảm bảo nhu cầu đặc biệt được đáp ứng.
Chương trình đào tạo
Dự kiến có hiệu lực
Sao lảng hiệu lực
Về cuộc họp gia đình
Thành phố nói chung
Thành phố nói chung
 Giới thiệu về các quy tắc của đánh
 Kiến thức về chăm sóc ban ngày  Nâng cao nhận thức làm việc về ngôn
giá ngôn ngữ và kích thích ngôn
quy định của thành phố trực
ngữ, trong cơ sở chăm sóc ban ngày
ngữ
thuộc
 Thêm thông tin cơ sở để dẩn đến sự
 Thông tin về khóa học Nhóm ngôn
 Kiến thức về địa phương thực
quyết định về chính sách trong lĩnh
ngữ
hiện phù hợp của thực hành mới
vực
Khóa học 4 ngày
Nhân viên chăm sóc cơ sở ban
Nhân viên chăm sóc cơ sở ban ngày
 Thực hành tư nhân - mô hình vai trò ngày
 Nâng cao trình độ chuyên môn
ngôn ngữ
 Cải thiện hiểu biết lý thuyết và
 Tăng cường và lập tổ chức làm việc
kiến thức của chi tiết ngôn ngữ
 Chi tiết ngôn ngữ (lý thuyết và sự
về ngôn ngữ thích hợp hơn trong cơ
kiện quan trọng)
 Tăng cường nhận thức về thực
sở chăm sóc ban ngày
hành
chính
 Đánh giá ngôn ngữ và các yếu tố
nguy cơ
 Sử dụng các phương pháp mới
để nâng cao làm việc về ngôn
 Trò chuyện trong cuộc sống hàng
ngữ, như là một phần của thực
ngày
hành hàng ngày
 Đọc đối thoại,
 Nâng cao chất lượng thực hành
 Cấu trúc (chuyên đề) ngôn ngữ làm
giảng dạy để tương tác với trẻ
việc
em, được cải thiện về số lượng
 Tập trung vào nhu cầu
và chất lượng
 Hướng dẫn cha mẹ

Sử
dụng các phương pháp mới
 Cộng tác làm việc với các cơ sở
,để hướng dẫn cha mẹ
Khóa học 6 ngày
Những người chủ yếu trong cơ
Những người chủ yếu trong cơ quan
quan thành phố
thành phố
 Chi tiết ngôn ngữ (lý thuyết và sự
 Hướng dẫn cho nhân viên cơ sở
 Khả năng nâng cấp chuyên nghiệp
kiện quan trọng)
chăm sóc ban ngày tốt hơn, trong
liên tục, cho các nhân viên chăm sóc
 Đánh giá ngôn ngữ và các yếu tố
việc liên quan đến làm việc ngôn
ban ngày
nguy cơ
ngữ
 Hổ trợ ngôn ngữ
 Tạo mạng lưới địa phương giữa
 Tài liệu và phương pháp đánh giá
các nhân viên chăm sóc, và hỗ
 Hướng dẫn phương pháp
trợ các tham gia
 Cộng tác làm việc với các cơ sở
Phụ huynh
Phụ huynh
 Thay đổi hoạt động trong việc
 Tạo một môi trường học tốt hơn tại
hỗ trợ ngôn ngữ cho trẻ con,
gia đình
trong cuộc sống hàng ngày
 Hỗ trợ phát triển ngôn ngữ của trẻ em
 Phối hợp làm việc với cơ sở
tốt hơn
chăm sóc ban ngày, vào các
chiến thuật hỗ trợ, nếu trẻ con có
vấn đề ngôn ngữ
Trẻ con
 Kỹ năng ngôn ngữ tốt hơn
 Cải thiện điều kiện đọc- và viết

Trẻ con
 Ít trẻ em có vấn đề về ngôn ngữ và
mức độ thường cao hơn
 Tăng cường sự sẵn sàng học

Xã hội
 Có nhiều đào tạo trung cấp và cao cấp
 Lực lượng lao động sẽ được trang bị tốt hơn để làm việc
 Kinh tế nâng cao

