15. Curriculum pentru educație bilingvă în învățământul preșcolar

Educația timpurie pune bazele succesului mai târziu în viață, în ceea ce privește educația, bunăstarea,
capacitatea de inserție şi integrare socialǎ. Ȋn zilele noastre, multiculturalismul în educație este un
fapt. Mai mult decât atât, elevii învață cum să devină cetățeni ai lumii, având în vedere faptul că
mobilitatea între țări este acum un fapt obişnuit care se întâmplă mai ales din motive financiare sau
profesionale. În acest moment, problema bilingvismului și utilitatea sa este evidentǎ. Existǎ o strȃnsǎ
relație ȋntre educația bilingvă timpurie şi realitatea europeană aflatǎ ȋntr-o permanentǎ cineticǎ.
Tematica atelierului de lucru ȋncearcǎ sǎ rǎspunde la ȋntrebǎrile CE, CUM şi DE CE sǎ predǎm limba
englezǎ ca limbǎ strǎinǎ, preşcolarilor vorbitori de alte limbi, utilizȃnd metodologia didacticǎ C.L.I.L.
Curriculumul pentru educația bilingvǎ la vȃrste timpurii este focalizat pe:
 De ce limba englezǎ? 10 motive pentru a ȋnvǎța limba englezǎ
 Metodologia C.L.I.L. (Content and Language Integrated Learning)
 5 pași pentru a avea un spațiu bilingv excepțional și un program bilingv de succes
 Rutina zilnicǎ
 Dezvoltarea achizițiilor lingvistice la vȃrte timpurii
 Implicarea pǎrinților ȋn educația bilingvǎ a preșcolarilor
Un bun program bilingv este un mod excelent de a sprijini dezvoltarea preşcolarilor ȋn limba lor
nativa şi un start excelent spre un viitor bilingv total ca adulți.
Content and Language Integrated Learning reprezintă cel mai bun cadru în ceea ce privește o
abordare bazată pe conținut bilingv. C.L.I.L. poate fi metodologia cea mai potrivită pentru predarea
limbilor străine și învățarea într-o Europă multilingvă. C.L.I.L. promovează o abordare naturală și
holistică. Utilizarea C.L.I.L. în grădiniță are succes deoarece la nivel preșcolar metodologia este
holistică și preșcolarii învațǎ în reale experiențe și sarcini.
Pe termen lung, dezvoltarea calitativă a serviciilor educaționale pentru educația timpurie, inclusiv
învățarea limbii engleze la vârste fragede, va asigura tuturor copiilor un început școlar de succes.

