Türkçe Türkisch

BEN VE ÇOCUĞUM ALMANCA ÖĞRENİYORUZ
Sevgili anne, eğer az veya hiç almanca konuşamıyorsanız vede çocuğunuz
ana okuluna başlamamış ise, MuKi-Almanca Kursu tam size yönelik bir kurstur.
Bu konuda aşağıdakilere benzer sorularınız varmıdır? Örneğin:
Niçin almanca öğrenmem gerekiyor?
Almanca öğrenirken; İsviçre`deki yaşam hakkında bir çok deneyiminiz olur.
Ve; grup içerisinde diğer anneler ve öğretmenlerle eğitim ve günlük yaşam hakkında
görüş alışverişinde bulunabilirsiniz.
Ve; çocuğunuza daha sonra gideceği ana okulu ve okulda daha iyi yardımcı olabilirsiniz.
Aynı zamanda okul sistemimizi tanır ve ileride çocuğunuzun öğretmenleriyle konuşabilirsiniz.
Ve; çocuğunuza almanca öğrenmesi için örnek olabilirsiniz.
Okumam yazmam yoksa MuKi-Almanca Kursuna katılabilirmiyim?
Hayır. Bu kursa katılabilmeniz için latin alfabesinde okuma yazma bilmeniz gerekmektedir.
Bern şehrinde oturmuyorsam MuKi-Almanca Kursuna katılabilirmiyim?
Bu kurslar sadece Bern şehrinde oturan kadınlara yöneliktir, ama bir kursta boş yer
var ise, bu istisnai durumdan yararlanabilirsiniz.
MuKi-Almanca Kursuna katılmak için çocuklarım kaç yaşında olmalılar?
Çocuklar ortalama 3 ile 5 yaşları arasında olmalı. Çocuklar daha küçük yaşta ise,
Proje yöneticisi ve Kurs yöneticisi tarafından kursa katılıp katılmayacağına karar verilir.
MuKi-Almanca Kursu çocuklar için niçin iyidir?
Çünkü, çocuklar bu kursta diğer çocuklarla birlikte oynamayı ve el işleri yapmayı
sevmektedirler.
Ve; masal dinlemeyi, şarkılar ve tekerlemeler öğrenmeyi sevmekteler.
Ve; çocuklar bir grup içinde yer almayı öğrenmekteler.
Ve; çocuklar almanca öğrenmekteler. Almanca anlamaya başlamakta ve yaşlarına
göre birçok yeni kelimeyi tanıyacaklardır. Ana okuluna başlandığında, bu onlara çok
yardım edecektir.

Kurs yöneticileri kimdir?
Kurs yöneticileri, ikinci dil olarak Almanca dersi verme konusunda deneyim sahibi
öğretmenler ve oyun grubu yöneticileridir.
MuKi-Almanca Kursu nasıl organize edilir?
Kurs yaz tatilinden sonra başlayıp, bir yıl sürecektir. Siz her hafta iki saat boyunca
Almanca öğrenecek, ders araçlarınızı ise kurstan edebileceksiniz. Çocuklara bütün
bunların yanı sıra iki uzman kişi tarafından rehberlik edilecek ve iki saat boyunca
oyun grubunda dile teşvik edileceklerdir. MuKi-Almanca Kursları Bern şehrinde değişik yerlerde yapılmaktadır.
Kurslara kaç kişi katılmaktadır?
Annelere yönelik kursa 6 ile12 bayan, çocuklara yönelik kursa 6 ile12 çocuk katılabilecek.
Nasıl ve ne zamana kadar kaydımı yaptırabilirim?
Başvuru dilekçesini doldurunuz ve 5 Temmuza kadar, dilekçenin arka tarafındaki
adrese gönderiniz. Kursta boş yer olduğu takdirde, başlamış olan kursa giriş yapmak
mümkündür.
MuKi-Almanca Kursunun ücreti ne kadardır?
Kurs ücreti çocuklar ve Anne için birlikte 300.- Franktır. Kurs ücreti kursun başında
ödeme makbuzu ile ödenecektir. Kurs ücretini taksitler halinde ödemek için başvurabilirsiniz.
Kursa katılan anne kursa katılacak başka bir kişi daha getirirse, 30.- Frank indirim
alır.
Kurs esnasında ben ve çocuğum sigortalımıyız?
Hayır. Sizin kendi kaza ve mesuliyet (Unfall- und Haftpflichtversicherung)
sigortanızın olması gerekmektedir.
Daha geniş bilgi almak için nereye başvurabilirim?
Schulamt der Stadt Bern, Effingerstrasse 21, 3008 Bern adresine veya 031 321 64 43
nolu telefona veya schulamt@bern.ch. E-Mail adresine başvurabilirsiniz. Bu buroşür
11 ayrı dilde mevcuttur http://www.bern.ch/stadtverwaltung/bss/schule internet adresinden elde edebilirsiniz.

