`Școala Rucsac` înseamnă …

Aveți alte întrebări în privința
programului `Școala Rucsac`?

Activitate

Apelați la îndrumătorul pentru părinți sau
la profesorul de contact din cadrul programului
Rucsac din școală.

Exersarea limbii germane

Școala Rucsac
INFORMAȚII PENTRU PĂRINȚI

De asemenea, ne puteți contacta la
următoarele adrese:

A povesti

Volkshochschule Freiburg e.V.
Friedrichstr. 52
D-79098 Freiburg

A juca și a învăța

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

A gândi

Un program pentru educație
lingvistică și parentală în
școlile primare din Freiburg

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

A ști cărți pentru copii

A vorbi
Multilingvism
În cooperare cu
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Persoana de contact:

ÎMPREUNĂ
PENTRU
ȘI DIVERSITATE
GEMEINSAM
FÜREDUCAȚIE
BILDUNG UND
VIELFALT

Dragi părinți,

Rucsac se desfășoară pe mai multe
planuri simultan:

La școală…
• c opiii își vor îmbunătăți în timpul orelor limba germană

Aveți un copil care urmează să fie înscris la școală sau
care merge deja? Doriți să-i fiți alături pe parcursul său
educațional și să-l sprijiniți activ, dar nu știți cum este
mai bine să procedați?

•	tematica lecțiilor de predare va fi în acord cu programul grupului de părinți și cu activitățile părinte – copil
•	se îmbunătățește colaborarea dintre părinte și școală

Atunci participarea în cadrul programului `Școala
Rucsac` este o ocazie bună pentru dumneavoastră.
Întrucât Rucsac …

•	părinții au ocazia de a contribui activ la formarea vieții
educaționale

Acasă

Școală

În grupul părinților din programul Rucsac:

• vede părinții drept experți pentru copii lor
•	încurajează limba vorbită în familie, cât și limba
germană în școală

SCHULKIND
Elev

•	sprijină dezvoltarea generală a copilăriei

Grupul
Rucsac

•	îmbunătățește colaborarea dintre casă și școală

•	există o persoană calificată care va îndruma grupul
două ore pe săptămână într-o sală din cadrul școlii
•	părinții vor cunoaște conținutul materialelor școlare,
cât și a materialului programului Rucsac
•	părinții primesc sugestii pentru activități cu copii
lor acasă

•	creează spațiu pentru teme educative, educație parentală și schimb intercultural

•	părinții discută între ei teme de educație

• oferă informații despre sistemul german de educație

• părinții stabilesc contact cu alți părinți

• creează o rețea pentru sprijin

Acasă…

Participarea în cadrul programului `Școala Rucsac`
este gratuită.

• limba vorbită la școală va fi folosită în situații
cotidiene comune
• Rucsac aduce jocuri și distracție în familie

© A.J. Schmidt - zerofoto

© A.J. Schmidt - zerofoto

© Prod. Numérik - stock.adobe.com

• p
 ărinții și copiii se joacă și exersează în limba
vorbită în familie, cât și în limba germană cu
materialele Rucsac

