Çanta e shpinës KiGa
„Gjuha është çelësi i botës.“ (Wilhelm von Humboldt)
„Çanta e Shpinës KiGa“ është një program edukimi dhe gjuhës për prindër,
që ka për qëllim ti përkushtohet prindërve dhe fëmijëve të tyre midis moshës
3 dhe 6 vjeç të cilët frekuentojnë një kopsht fëmijësh apo pranë
institucioneve / organizatave arsimore ku zhvillohet programi. Prindërit
marrin mbështetje nga këshilltarët e përkushtuar nga prindërit e tjerë, i cili
bazohet në botën e tyre të jetës dhe historisë, në mënyrë që ata të mund të
mbështesin fëmijët e tyre në përgjithësi dhe zhvillimin e gjuhës (në gjuhën e
parë ose të dytë). Përparimi, interesat dhe pikat e ndryshme për fëmijët
diskutohen në grupin e quajtur „Çanta e Shpinës“ , ku prindërit si ekspertë*
flasin për edukimin e fëmijëve të tyre.

Qëllimet
• Forcimi i aftësive edukativo - arsimore të prindërve pjesëmarrës
• Përmirësimi i bashkëpunimit ndërmjet kopshtit dhe shtëpisë prindërore
• Forcimi i marrëdhënies prind-fëmijë
• Promovimi i shumëgjuhësisë
• Zgjerimi i mundësive arsimore të fëmijëve të prindërve pjesëmarrës
• Forcimi i vetëvlerësimit të prindërve pjesëmarrës dhe fëmijëve të tyre
•Forcimi i aftësive shoqërore dhe kompetencave ndërkulturore të të gjithëve që marrin pjesë
• Forcimi i bashkpunimit dhe kohezionit social
Oferta e programit
Programi „Çanta e Shpinës" zhvillohet nga tetori deri në qershor, një herë në javë në 2 njësi (50
minuta secila), kryesisht në qendrat e kujdesit ditor, qendrat prindër-fëmijë dhe organizatat e
migrantëve në të gjithë Austrinë e Epërme.
Mbështetje do të gjenë kjo punë me prindërit, me një fletore për çantën e shpinës(marrin falas), e
cila u jep prindërve për idet, aktivitete e ndryshimit të përditshëm me fëmijët e tyre. Materialet në
fletorën që do të marrin do të jenë në disa gjuhë që në brendi përmbajnë fusha lëndore që trajtohen
edhe në kopshtin e fëmijëve: trup, veshje, grupi KiGa, familje, shtëpi, ngrënie dhe pirje, ushtrime,
kafshë, edukim në media, etj.
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