Mami mëson gjermanisht
„Pas dashurisë është' ndihma, një folje si fjalë më e bukur në botë ”. (Bertha von Suttner)
Ky programi për mbështetjen në mësimin e gjuhës "Mama mëson
gjermanisht" synon të ndihmojë në mësimin e gjuhës gjermane dhe
në të njëjtën kohë të përkrahë pjesëmarrjen sociale të grave (kryesisht
nënave), të cilat gjuhë të parë nuk e kanë gjermanishten. Në qëllimin
kryesorë të këtyre kurseve nuk është vetëm të mësuarit gjermanisht si
i tillë, por edhe modulet arsimore integruese (ekskursionet, ligjëratat),
si dhe kontakti midis prindërve dhe kopshtit / shkollës.
Kursi drejtohet nga trajnerë të përkushtuar për gjuhë gjermane dhe
bazohet në jetën dhe historinë e pjesëmarrësve për t'i forcuar
njohuritë në jetën e përditshme. Përveç mësimit të gramatikës këtu do të trajtohen edhe tema të
jetës së përditshme (sistemi arsimor, familja, shëndetësia, strehimi, tregu i punës, të drejtat e njeriut,
festivalet dhe zakonet, etj.).

Qëllimet
• Përvetësimi / përmirësimi i aftësive në gjuhën gjermane
• Përkrahja e pjesëmarrjes sociale të grave me një histori emigracioni
• Forcimi i vetëvlerësimit emocional të pjesëmarrësve
• Përmirësimi i komunikimit ndërmjet pjesëmarrësve dhe të fëmijëve të tyre si dhe institucioneve
arsimore
• Rritje e motivimit për trajnime të mëtejshme midis pjesëmarrësve
• Rritja e aftësive sociale dhe ndërkulturore e të gjithëve të përfshirë
• Forcimi i bashkëpunimit dhe kohezionit social

Ofertë programi
Kursi "Mami mëson gjermanisht" zhvillohet nga tetori deri në qershor, një herë në javë nga 2 orë
mësimore (50 minuta secila), kryesisht në institucionet arsimore në të cilat strehohen fëmijët e
pjesëmarrësve dhe në organizatat e emigrantëve në të gjithë Austrinë e Epërme.
Meqenëse mësimet zhvillohen në një mjedis të besueshëm, gratë mund të marrin pjesë në kursin e
gjuhës gjerman, pa përpjekje shtesë. Nëse është e nevojshme, kujdesi për fëmijët mund të ofrohet
gjithashtu.
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