‚Rucksack Schule‘ znaczy …

Mają Państwo jakieś pytania dotyczące
programu ‚Rucksack‘?

Rozrywka

Mogą Państwo porozmawiać z opiekunem
rodziców zajmującym się ‚Rucksack‘ lub z
wychowawcą ze swojej szkoły.

Nauka języka niemieckiego

Rucksack Schule
Informacje dla rodziców

Proszę się do nas zwrócić

Opowiadanie

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

Zabawa i nauka

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

Myślenie
Mówienie

Program służący wykształceniu
języka oraz rodziców w
szkołach podstawowych we
Freiburgu

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

Poznawanie książeczek
dla dzieci

Wielojęzyczność

Współ praca z:
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Twoja osoba kontaktowa na miejscu:

RAZEM
DLA KSZTAŁCENIA
I RÓŻNORODNOŚCI
GEMEINSAM
FÜR BILDUNG
UND VIELFALT

Drodzy rodzice,

Rucksack odbywa się jednocześnie
na kilku poziomach:

W szkole...
• d
 zieci zostają wspierane przy nauce języka
niemieckiego

Zapisują Państwo swoje dziecko do szkoły? Chcą mu
Państwo pomóc na drodze do wykształcenia oraz je
aktywnie wspierać? Lecz nie wiedzą Państwo jak to
najlepiej zrobić?

• t ematy lekcyjne zostają omówione wraz z
programem grup rodzicielskich oraz z
ćwiczeniami dziecięco-rodzicielskimi
• w
 ymiana silnie poprawia współpracę rodziców
ze szkołą

Wzięcie udziału w programie ‚Rucksack‘ w Waszej
szkole jest świetnym rozwiązaniem.
Ponieważ Rucksack…
• uważa, że rodzice najlepiej znają swoje dziecko
•	wspiera język ojczysty w domu oraz niemiecki
w szkole
•	wspiera ogólne rozwijanie się dziecka
• poprawia współpracę rodziców ze szkołą

• o
 dzice mogą aktywnie udzielać się w
prowadzeniu życia szkolnego

Dom rodzinny

Szkoła
SCHULKIND
UCZEŃ

W grupach rodzicielskich Rucksack...
• w
 ykształceni opiekunowie rodziców organizują
na terenie szkoły cotygodniowe zebrania trwające
dwie godziny

Grupa
Rucksack

• r odzice poznają tematy lekcyjne oraz materiał
programu Rucksack

•	tworzy miejsce do wychowania, wykształcenia
rodziców oraz wymian międzykulturowych

• r odzice otrzymują pomysły na ćwiczenia w domu
ze swoimi dziećmi

Wzięcie udziału w programie Rucksack
jest dla Państwa darmowe.

• rodzice nawiązują kontakt z innymi rodzicami
W domu...

• język, którego uczą się dzieci zostaje wspierany
w codziennych sytuacjach
• Rucksack sprawia radość całej rodzinie
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• r odzice bawią i uczą się z dziećmi w swoim
języku ojczystym oraz w języku niemieckim
przy pomocy materiałów Rucksack

