“Школа Рюкзак” означає...

Різноманітні заняття

Розповіді
Вивчення німецької

та Навчання
Знайомство з дитячими
книжками

Мислення

Ігри

Ви маєте питання щодо
Рюкзак-програми?
Звертайтесь до співробітника, супроводжуючої
особи для батьків чи вчителя, задіяного в цій
програмі.
Ви також можете звернутись безпосередньо
до нас:
Фольксхохшуле Фрайбург
Роттекрінг 12
D-79098 Фрайбург
Моніка Нікельсен
Tel. +49 (0)761 36895-37
nickelsen@vhs-freiburg.de

Школа Рюкзак
Інформація для батьків

Програма сприяння мовного
розвитку та компетенції
батьків для початкових шкіл
Фрайбургу

Наіма Аіт Раіс
Tel. +49 (0)761 36895-36
aitrais@vhs-freiburg.de

Багатомовність
З-за підтримки:

REGIONALER STIFTUNGSVERBUND

Ваша контактна особа в регіоні:

Разом дляFÜR
освіти
і різноманіття
GEMEINSAM
BILDUNG
UND VIELFALT

Дорогі батьки,

Рюкзак задіяний одночасно на
декількох рівнях:

Ви маєте дитину, що невдовзі піде до школи чи
вже в ній навчається? Чи маєте Ви бажання всіляко
підтримувати її під час навчання? Але Ви не знаєте,
як зробити це якнайкраще?
Тоді у Вас є можливість узяти участь в
Рюкзак-програмі, безпосередньо у Вашій школі.
Тому-що Рюкзак...
• вважає батьків експертами для своїх дітей
• 	заохочує спілкування рідною мовою вдома і
німецькою – в школі
• 	здійснює підтримку в загальному розвитку дитини
• 	покращує комунікацію в навчанні між домом
та в школою
• 	створює простір для розгляду тем щодо
виховання, компетенції батьків та міжкультурного
обміну
• 	пропонує інформацію стосовно німецької
шкільної системи
• розбудовує мережу взаємопідтримки
Участь у Рюкзак-проекті для Вас безкоштовна.

Школа

Сім’я
SCHULKIND
Учень

Рюкзак-група
для батьків

В школі...
•	діти матимуть додаткову підтримку з німецької
мови
•	узгоджені теми уроків з програмою для групи
батьків і групи батько-дитина- різноманітні
заняття
•	покращення комунікації в роботі у школі та вдома
•	батьки зможуть брати активнішу участь в
організації шкільного життя дитини
В Рюкзак-групі для батьків...
•	підготовлені співробітники, супроводжуючі
особи для батьків проводитимуть групи для
батьків у Вашій школі дві години щотижня
•	знайомство зі змістом уроків у школі та
матеріалами Рюкзак-програми
•	підтримка ваших подальших сумісних занять
удома з дитиною
•	обговорення з батьками тем щодо виховання
дитини
• встановлення контактів з іншими батьками
Вдома...
•	гратись та робити вправи за допомогою Рюкзакматеріалів німецькою та мовою спілкування сім’ї
•	заохочення використання мов шкільної програми
в повсякденних ситуаціях
•	радість та ігри від Рюкзак-програми у сімейному
коліграми у сімейному колі

