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Заедно с всички, които участват
в образованието на децата,
родителите допринасят за
интеграцията и успешното
развитие на образоването на
децата.

Landeshauptstadt

LANDESHAUPTSTADT HANNOVER
DER OBERBÜRGERMEISTER
FACHBEREICH SCHULE

родители...
• запознайте се със съдържанието на уроците
в училището в седмичните срещи
• научете как те могат активно да подкрепят
и подкрепят децата си
• участвайте активно във формирането на
училищния живот
• опознайте немската образователна система
• занимавайте се с образователният език
• може да говорите с други родители по теми
за възпитание на децата

Bereich Schulplanung und Pädagogik
Sachgebiet Pädagogische Programme
Rucksack Schule - Koordinierte Sprach- und Elternbildung
Brüderstr. 5
30159 Hannover
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Fachbereich Schule

РАНИЦА УЧИЛИЩЕ
Erfahren Sie mehr über uns und besuchen Sie uns unter:

Езикова и родителска
образователна програма в Хановер
за началните училища

РАНИЦА РОДИТЕЛСКА
ГРУПА
У ЧЕНИЦИ

bulgarisch

ДОМА НА
РОДИТЕЛИТЕ

У ЧИЛИЩЕ

www.hannover.de/rucksack-lhh
LANDESHAUPTSTADT
HANNOVER
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RUCKSACK
правила на немският език • предмети за преподаване • равни възможности • общуване • забавления и игри • действие и дейност • CALP / образователен език • културно сътрудничество / интеграция

четеме заедно

Учебната програма Раница
училище е безплатна за родители и
техните деца от първата до четвъртата година
на училището и за началните училища. Децата трябва
да бъдат подкрепяни и придружавани от родителите
си по пътя към училищни и образователни постижения
(домашна работа, четене, съвместни дейности и т.н.).
Затова градът Хановер в тясно сътрудничество с
много основни училища дава възможност на
всички родители и деца да развият своите
езикови умения, многоезичието и
интеркултуралността.
насърчаване на многоезичието

обща дейност, напр. игра
в диалог - кажете и
задавайте въпроси
екскурзии до места за извънкласно
обучение напр. посещение на
училищният център по биология

медийно образование

