‚Rucksack Schule‘ nin Anlamı ...

Rucksack-Programıyla ilgili
sorularınız mı var?

Etkinlik

Almanca
pratiği

Rucksack rehberlerimize ve sorumlu
öğretmenlerimize sorularınızı yönelte bilirsiniz.

Anlatmak

Rucksack Schule
VELI BILGILENDIRMESI

Memnuniyetle bizede ulasabilirsiniz:
Volkshochschule Freiburg e.V.
Friedrichstr. 52
D-79098 Freiburg

oynamak ve öğrenmek

Monika Nickelsen
Tel. +49 (0)761 36895-37
nickelsen@vhs-freiburg.de

Düşünmek

konuşmak

Freiburg daki ilkokullar için
dil ve veli eğitim programı

Naima Ait Rais
Tel. +49 (0)761 36895-36
aitrais@vhs-freiburg.de

Çocuk kitaplarıyla
tanışmak

çok dillilik
Işbirliği yaptiklarimiz:
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REGIONALER STIFTUNGSVERBUND

Irtibat kurabileceğiniz ahis:

GEMEINSAM
EĞITIM VE ÇEŞITLILIK
FÜR BILDUNG
ICIN UND
BIRLIKTE
VIELFALT

Sevgili Veliler,
Yakın zamanda ilkokula başlayacak veya ilkokula giden
çocuğunuz mu var? çocuğunuza eğitim hayatında eşlik
edip aktiv destek mi olmak istiyorsunuz? Bunu en iyi
şekilde nasıl yapcağınızı tam olarak bilmiyormusunuz?

Rucksack aynı anda farklı
düzeylerde gerçeklestiriliyor:

Okulda …
• çocuklar dersde almanca dilinde desteklenmededir
•	Ders konuları Veli grubu ve Veli- çocuk etkinlikleriyle
uyum sağliyor
• Veli ve okulun birlikte çalışmalarini iyileştirir
•	Veliler aktiv olarak okul hayatının şekillendirilmesine
dahil olabilirler

O halde okulunuzun Rucksack programına
katılımcı olmanız iyi bir imkan.
çünkü Rucksack …

Okul

Rucksack- Veli grubunda…

Ev

•	Eğitimli Veli rehberleri her hafta iki saat okulda
gruplarını bilgilendiriyorlar

• Velileri çocukları için uzman olarak görüyor
• Aile dilini evde ve almanca dilini okulda destekliyor

SCHULKIND
Okul
çocuğu

•	Veliler okulun ders içeriklerini ve
Rucksack-malzemleriyle tanısıyorlar

• Genel çocuk gelisimini destekliyor
• Aile ve okul arasındaki iletisimi iyilestirir
•	Eğitim konuları veli eğtimi ve kültürler arası
tanışmaya alan yaratır

Rucksack
grubu

•	Veliler evde yapabilecekleri etkinliklere tesvik
ediliyorlar
• Veliler birlikte eğitim konuları hakkında danışıyorlar

• Alman Eğitim sistemi hakkında bilgilendirme sunuyor

• Veliler diğer velilerle iletişim kuruyor

• Desteklemek için ağlar kuruyor

Evde …

Rucksack-Programına katılım sizin için ücretsiz.

• gündelik dille birlikte eğitim dilide ilerliyor
• Rucksack aileye oyun ve eğlence getiriyor
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•	Veliler ve çocukları ana dilinde veya aile dilinde
ve almanca Rucksack- malzemeleriyle oynayıp,
öğreniyorlar

