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Rucksack KiTa
برنامه Rucksack KiTaتوسط مراکز نگهداری روزانه
کودکان و مراکز خانوادگی در محل اجرا می شود و
توسط مرکز ادغام شهری همراهی می شود.
در حال حاضر  Rucksack KiTaدر مکان های زیر
انجام می شود:

 Rucksack KiTaدارای چه
خصوصیتی خاصی است.

برنامه Rucksack KiTa
چگونه کار می کند؟

 Rucksack KiTaچیست؟

 Rucksack KiTaچگونه کار می کند؟
 Rucksack KiTaیک پیشنهاد رایگان است برای
والدین که کودکان  ۳تا  ۶سال دارند.
این پیشنهاد مستقیما در مهد کودک یا در مرکز
خانواده مهیا می شود .برای این منظور والدین در
یک ریتم هفتگی مالقات می کنند.
گروه  Rucksack KiTaتوسط یک همراه والدین
آموزش دیده مرد یا زن هدایت می شود.
پدر و مادر فرزندان خود را در زبان خانواده بر
اساس موضوعات کودکانه تربیت می کنند.
برای این منظور ،مواد  Rucksack KiTaکه به چند
زبان توسعه یافته در دسترس قرار داده می شود.

مواد برای والدین در حال حاضر در
زبان های زیر در دسترس است:
بلغاری

عربی

آلبانیایی

فارسی

انگلیسی

آلمانی

عبری

یونانی

فرانسوی

لهستانی

کردی

ایتالیایی

رومانیایی

روسی

رومانی

ویتنامی

ترکی

اسپانیایی

در گروه درس ،اطالعات زیادی در مورد نحوه
حمایت از فرزندان به طور کلی و توسعه زبان در
دسترس والدین قرار می گیرد .ایده ها و پیشنهادات
متعدد در مورد بازی ،سرگرمی و زبان می تواند به
راحتی توسط والدین و فرزندان شان در خانه اجرا
شود.
عالوه بر این  Rucksack KiTaامکان تبادل بین
والدین با کودکان را که هم سن هستند ،فراهم می
کند.

Rucksack KiTa
 Rucksack KiTaآموزش عمومی زبان کودکان را
ترویج میدهد ،بویژه کودکان که با زبان های مختلف
رشد می کنند .پدر و مادر در اینجا به عنوان
متخصص در یادگیری زبان خانواده خطاب می شوند.
در همان زمانKiTa ،واژگان کودکان را در زبان
آلمانی گسترش می دهد .این عمل به کودکان اجازه
می دهد تا مدرسه را به آسانی شروع کنند.

