Hrvatski Kroatisch

Učim njemački – moje dijete također
Ako Vi draga majko, imate malo ili nikakvo znanje njemačkog jezika, a imate
dijete u predškolskom uzrastu, onda je MuKi – tečaj njemačkog jezika pravi za
Vas. Imate li pitanja? Naprimjer:
Zašto bih ja trebala učiti njemački jezik?
Zato što učenjem njemačkog jezika saznajete puno o životu u Švicarskoj.
Zato što sa drugim majkama i sa učiteljicom možete razmijenjivati pitanja iz svakodnevnog života i odgoja djece.
Zato što svome djetetu kasnije, u vrtiću i u školi možete bolje pomoći.
Da bi upoznali naš školski sistem i da bi kasnije mogli razgovorati sa učiteljicom ili
učiteljem svoga dijeteta.
Zato što ste Vi svom dijetetu dobar primjer u učenju njemačkog jezika.
Mogu li posjećivati MuKi-tečaj njemačkog jezika ako ne znam čitati i pisati?
Ne. Morate znati latinicu čitati i pisati.
Mogu li posjećivati MuKi-tečaj njemačkog jezika ako ne stanujem u Bernu?
Tečajevi su u pravilu namjenjeni ženama koje stanuju u gradu Bernu. Ukoliko ipak, na
jednom tečaju ima još slobodnih mjesta, može se napraviti izuzetak.
Koliko moraju biti djeca stara za jedan MuKi-tečaj njemačkog jezika?
U normalnim slučajevima otprilike između 3-5 godina. Mlađa djeca mogu biti prihvaćena na tečaju nakon dogovora sa Rukovodiocem projekta i Učiteljicom na tečaju.
Zbog čega su MuKi-tečajevi njemačkog jezika dobri za djecu?
Zato što se djeca rado igraju ili prave nešto sdrugom djecom.
Zato što djeca rado slušaju priče, pjevaju pjesmice i uče stihove.
Zato što se djeca uče snalaziti u grupi.
Zato što djeca uče njemački jezik. Ona uče da njemački razumiju i zavisno od starosne dobi upoznaju mnoge riječi. To će im mnogo pomoći kasnije kada dođu u vrtić.

Tko su voditeljice tečajeva?
Voditeljice tečajeva su učiteljice i voditeljice Grupa za igru, koje imaju iskustva sa
učenjem njemačkog jezika kao drugog jezika.
Kako je organiziran jedan MuKi-tečaj njemačkog jezika?
Tečaj počinje nakon ljetnog ferija i traje godinu dana. Njemački jezik učite dva sata
sedmično. Nastavni materijal ćete dobiti na tečaju. Paralelno, sa djecom rade dvije
stručne osobe i ona dobivaju dva sata podsticanja u jeziku u okviru grupe za igru.
MuKi- tečajevi njemačkog jezika se održavaju na različitim mjestima u gradu.
Koliko su tečajevi veliki?
6-12 žena za tečaj za majke, sa 6-12 djece za dječiji tečaj.
Kako i do kada se mogu prijaviti?
Ispunite odrezak za prijavu i pošaljite ga do 5. jula na adresu koja stoji na poleđini tog
talona. Ako ima još slobodnih mjesta, može se i priključiti u tečaj, koji je več u toku.
Koliko košta jedan MuKi- tečaj njemačkog jezika?
Cijena za ukupno trajanje tečaja iznosi 300 Franaka, i to za Vas i za Vaše dijete.
Iznos cijene tečaja ćete uplatiti na početku tečaja jednom uplatnicom. Plaćanje u ratama po dogovoru moguće. Majke koje dovedu novu učesnicu kursa dobijaju popust
od 30 Franaka.
Jesmo li ja i moje dijete osigurani za vrijeme trajanja tečaja?
Ne. Potrebno Vam je sopstveno osiguranje od nezgode i osiguranje od odgovornosti
prema trećim osobama.
Gdje mogu dobiti još više dodatnih informacija?
Kod Školske službe grada Berna, Schulamt der Stadt Bern, Effingerstrasse 21,
3008 Bern, Tel. 031 321 64 43. E-Mail: schulamt@bern.ch.
Ova brošura se može skinuti sa interneta na 11 različitih jezika na adresi:
http://www.bern.ch/stadtverwaltung/bss/schule

