Grupa talentów
Świetna wiadomość!
W Almere dzieje się coś nowego, coś wyjątkowego. We współpracy ze
szkołami podstawowymi GO! Kinderopvang pracuje nad innowacyjną
koncepcją rozwoju dla maluchów – Grupami talentów.
Grupy talentów są przeznaczone dla dzieci z Almere w wieku od 2 do 4 lat i mają na celu zapewnienie
dzieciom dobrego startu w pierwszej klasie. Robimy to poprzez rozwijanie talentów społecznych
i poznawczych w formie zabawy.
Grupy talentów zostały utworzone jako projekt pilotażowy w dwóch oddziałach w Almere. Pedagodzy
i eksperci wspólnie poszukują skutecznych i praktycznych sposobów, aby zwiększyć szanse dzieci na
pomyślny rozwój. Grupy talentów stanowią część polityki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej (Voor- en Vroegschoolse Educatie, VVE) realizowanej przez gminę Almere. Dążeniem
jest, aby wszystkie dzieci mogły się optymalnie rozwijać i przejść do pierwszej klasy bez żadnych
(językowych) zaległości.
JAK TO ROBIMY?
Uczęszczanie do Grupy talentów przez 16 godzin
W Grupach talentów dziecko spędza 16 godzin w grupie przedszkolnej. Oznacza to, że przeważnie
dzieci przychodzą 4 razy na pół dnia. W ten sposób dzieci mogą nauczyć się więcej od siebie
nawzajem i od prowadzących zajęcia. Dbamy o to, aby zarówno treść zajęć, jak i podejście do grupy
były optymalne. Współpracujemy z najlepszą kadrą pedagogiczną, która regularnie odbywa szkolenia
w zakresie najnowszych osiągnięć w dziedzinie stymulacji małych dzieci.
Dzięki współpracy z krajowymi ekspertami możemy zaoferować edukację na najwyższym poziomie,
a nasi pedagodzy otrzymują wsparcie merytoryczne od specjalisty wykształconego na poziomie
licencjackim.

Czego oczekujemy od rodziców?
Każda Grupa talentów będzie wymagać od rodziców dużego zaangażowania, ponieważ dzieci uczą
się nie tylko podczas tych 4 półdniowych zajęć. Więcej czasu spędzają w domu, dlatego istotnym
warunkiem jest udana współpraca i koordynacja działań z rodzicami. Dokonujemy w tym zakresie
wzajemnych uzgodnień, które zostają zapisane. Ich przestrzeganie stanowi warunek uczestnictwa
w Grupie talentów.

CZY DZIECI NIE POWINNY SIĘ PO PROSTU BAWIĆ?
Czy jest jeszcze czas na zabawę? Bez obawy: dzieci w Grupie talentów nie siedzą w szkolnych
ławkach. Małe dzieci uczą się poprzez zabawę, a zabawa to odkrywanie świata. W Grupach talentów
zabawa odbywa się w taki sposób, że dzieci uczą się, nie zdając sobie z tego sprawy, na przykład
podczas czytania na głos, odgrywania ról lub w trakcie zabawy przy stole z piaskiem. Przybliżamy
maluchom nawet naukę i technologię w taki sposób, aby mogły je zrozumieć. Dzięki temu rozwijają się
pod względem językowym i intelektualnym w czasie zabawy.
DLACZEGO TO ROBIMY?
Ograniczyć zaległości (językowe)

Wiele dzieci z rodzin, których rodzice pochodzą z innego kraju lub kultury, ma zaległości (językowe)
w porównaniu ze swoimi holenderskimi rówieśnikami. Zaległości te mogą wynosić nawet dwa lata.
W ten sposób dzieci rozpoczynają naukę w pierwszej klasie, mając zaległości, których nie da się już
nadrobić do końca nauki w szkole. To wielka szkoda. I właśnie to chcemy zmienić dzięki Grupom
talentów. Cały program ma na celu zmniejszenie zaległości (językowych) i odpowiednie
przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w pierwszej klasie, a także zwiększenie szans powodzenia
w nauce i poszerzenie możliwości na przyszłość.

TYLKO DLA ZMOTYWOWANYCH RODZICÓW
Zaangażowanie rodziców jest niezwykle ważne. Mimo że Grupy talentów są dostępne dla wszystkich
maluchów w Almere, obowiązują pewne warunki uczestnictwa. Dołączyć do nas mogą wyłącznie
dzieci mające bardzo zmotywowanych rodziców. Warunkiem powodzenia i robienia przez dzieci
postępów jest bowiem zaangażowanie ich rodziców. Dlatego blisko współpracujemy z rodzicami.
Rodzice biorą na siebie odpowiedzialność zarówno za zajęcia w Grupach talentów, jak i w domu, na
przykład poprzez inspirujące gry lub interaktywne czytanie w domu koordynowane przez Grupę
talentów. Dokonujemy w tym zakresie konkretnych uzgodnień i rozliczamy się z nich, jeżeli nie
zostaną zrealizowane. Naszym celem jest codzienna, wspólna z rodzicami praca nad rozwojem
dziecka.
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Grupy talentów są tworzone we współpracy ze szkołami podstawowymi.

