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 ای درباره دوره پیش دبستان  مقدمه

 اطالعانی برای شما که رسپرست کودک هستید 

 
ی آمده است:   (Lpfö18)در برنامه آموزشی دوره پیش دبستانی   چنی 

ایط ممکنه را برای کودکان فراهم ساخت تا آنان بتوانند از رشدی غنی و   ین شی "برای اینکه بتوان بهتر
  خانه  با یک همکاری نزدیک و پر اعتماد  کودکستان و مهد کودک  چند جانبه برخوردار شوند بایسنر  

    داشته باشند"

 در کمون مورا ما برای آشنانی مقدمانر از والدین فعال استفاده میکنیم.  
  در مدارس پیش دبستانی

 هدف از آشنانی مقدمانر با کمک والدین فعال اینست: 

د •  اینکه کودک با محیط کودکستان به همراه شپرست خود خو  بگت 

شپرست او را میگذارید  اینکه کودک دستکم با یک مرنی بخونی آشنا شود و هنگایم که شمای  •
وید او خود را ایمن حس کند.     و مت 

اینکه شما بعنوان شپرست تصویر کامیل از ماموریت کودکستان مراقبت و آموزش آن بدست   •
 آورید. 

 
وع آشنانی مقدمانر توافقر  

د که با شما درباره شی کودکستان باشما بعنوان شپرست از این رو تماس میگت 
آستانه این آشنانی از شما بعنوان شپرست دعوت میشود که در یک جلسه اطالعانر صورت دهد. در  

 در کودکستان حاضی شوید. 

ی میشود  روز فرزند شما در فعالیت  3در طول دستکم   . تعداد روزهای آشنانی با توجه به نیاز کودک تعیی 
 کت خواهد داشت. مربیان و کودکان بخش شی  هستید، ش پرست او  که  های روزانه به همراه شما 

است.  12تا  9ساعت جا داشته باشند ساعت  15زمان آشنانی برای کودکانی که قرار است در هفته 
 خواهد بود.  14تا  9و دیگر روزها  13تا   9از ساعت  در روز نخست برای دیگران آشنانی 

ی ما را همر  ایه کرده و به کودک  ما مقررات معمول در مرحله آشنانی را دنبال میکنیم و شپرست کودک نت 
در هر مرحله آن احساس آرامش و امنیت را در کار مراقبت و آموزش میدهد. در مرحله آشنانی شما  

 د.  ینقشی فعال همراه با فرزند خود دار  و بعنوان شپرست تکیه گایه امن محسوب میشوید 
 

ما فرض را بر این گذاشته ایم که شپرست  در ارتباط با آشنانی مقدمانر به مدت یک تا دوهفته در 
س خواهد بود.                                                                                                                                                                                                                            دستر
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