Мама учи немски език
„'Помагам' е най-красивия глагол в света след 'обичам'." (Берта фон Сътнер)
Програмата за езиковo oбучение „Мама учи немски език” има за
цел да популяризира немския език и в същото време да насърчи
социалното участие на жени (главно майки), чийто първи език не
е немски. Фокусът на тези курсове е не само върху изучаването на
езика като такъв, но и интегративното общуване под формата на
екскурзии, лекции, както и контакта между родители и детска
градина / училище.
Курсът се води от обучени специалисти по немски език и базира
на житейския опит и знания на участниците с цел улесняване на
ежедневието им. В допълнение към граматическите упражнения се разглеждат теми от
ежедневието (образователна система, семейство, здравеопазване, жилища, пазар на труда,
права на човека, фестивали и обичаи и др.).

Цели
• Придобиване / усъвършенстване на немските езикови умения
• Насърчаване на социалното участие на жени с имиграционна история
• Укрепване на самочувствието на участниците
• Подобряване на комуникацията между участниците и образователните институции на
техните деца
• Повишаване на мотивацията за допълнително обучение сред участниците
• Повишаване на социалните и междукултурните умения на всички участващи
• Укрепване на сплотеността и социалното сближаване

Програма
Курсът „Мама учи немски език“ се провежда от октомври до юни, веднъж седмично по 2 урока
(по 50 минути всеки), главно в учебните заведения, в които се обучават децата на участниците
и в мигрантски организации в цяла Горна Австрия.
Тъй като уроците се провеждат в позната среда, жените могат да участват в курса по немски
език без допълнителни усилия. Ако е необходимо, може да се предлага и грижа за деца.

Bulgarisch

Бих искал да се регистрирам за езиковия курс "Мама учи немски език":

(име и фамилия)

Желя грижа за деца:

да

не

(име: дете 1)

(име: дете 2)

(име: дете 3)

_______________________________
(място, дата)

___________________________
(подпис)
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