Mama învață limba germană
„După 'iubire' este 'ajutorul' cel mai frumos verb din lume”. (Bertha von Suttner)
Programul de asistență lingvistică „Mama învață limba germană” își
propune să promoveze limba germană și în același timp cu scopul
participării social a femeilor (în special mamelor), a căror limbă
maternă nu este germana. Aceste cursuri se concentrează nu numai pe
învățarea limbii germane ci și pe module educative integrative (excursii,
prelegeri), precum și pentru contactul între părinți și grădiniță / școală.
Cursul este condus de antrenori dedicați de limba germană și se
bazează pe viața și istoria participanților pentru a le consolida viața de
zi cu zi. Pe lângă construcția gramatică germană sunt și abordate
subiecte din viața de zi cu zi (sistem de învățământ, familie, sănătate, locuințe, piața muncii,
drepturile omului, festivaluri și obiceiuri etc.).

Scopuri
•

Achiziționarea / îmbunătățirea abilităților de limbă germană

•

Promovarea participării sociale a femeilor cu istoricul de imigrare

•

Consolidarea stimei de sine a participanților

•

Îmbunătățirea comunicării între participanți și instituțiile de învățământ ale copiilor lor

•

Ridicarea motivaţiei pentru formarea ulterioară a participanților

•

Creșterea abilităților sociale și interculturale ale tuturor celor implicați

•

Consolidarea unirii și coeziunii sociale

Oferta de program
Cursul „Mama învață limba germană” se desfășoară din Octombrie până în Iunie o dată pe săptămână
pentru 2 lecții (50 de minute de fiecare), în majoritatea în instituțiile de învățământ în care sunt cazați
copiii participanților și în organizații de migranți din întreaga Austria Superioară. Deoarece lecțiile se
desfășoară într-un mediu familiar participanților, femeile pot participa la cursul de germană fără
eforturi suplimentare. Dacă este necesar, se poate oferi îngrijire pentru copii.

Rumänisch

Mă înregistrez la cursul de limbi "Mama învață limba germană":

(Numele și prenumele)

Necesitatea îngrijirii copilului: DA

NU

(Nume: Copil 1)

(Nume: Copil 2)

(Nume: Copil 3)

_______________________________

___________________________

(Loc, data)

(Semnătură)

Rumänisch

