
LANDESHAUPTSTADT 

HANNOVER

Programul de educație lingvistică
și parentală la școlile primare din
Hannover.

LandeshauptstadtÎmpreună cu toți cei implicați în edu-
cație, părinții contribuie la integrarea
și dezvoltarea cu succes a educației
copiilor.

Părinții ...
• cunoaște conținutul lecțiilor școlare la întâlnirile 

săptămânale

• învaţӑ cum își pot promova și sprijini în mod activ 
copiii

• participӑ activ la conturarea vieții școlare

• cunoaște sistemul de învățământ german

• dezvoltӑ limba de învățământ

• schimbӑ experienţӑ cu alţi pӑrinţi despre problemele 
parentare şi de educaţie

www.hannover.de/rucksack-lhh 

Fachbereich Schule

rumänisch

ŞCOALA RUCSAC

ŞCOALĂ

ŞCOLAR CASӐ
PӐRINTEASCӐ

RUCSACUL – GRUPӐ
DE PӐRINŢ I

LANDESHAUPTSTADT HANNOVER

DER OBERBÜRGERMEISTER

FACHBEREICH SCHULE

Bereich Schulplanung und Pädagogik
Sachgebiet  Pädagogische Programme 
Rucksack Schule - Koordinierte Sprach- und Elternbildung
Brüderstr. 5 
30159 Hannover
Tel.: 0511/168-36403
E-Mail: Rucksack-Schule@Hannover-Stadt.de
www.hannover.de/rucksack-lhh
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Lizenzgeber des Programms „Rucksack Schule“ :

Erfahren Sie mehr über uns und besuchen Sie uns unter:
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În dialog - întrebați și
rӑspundeți la întrebări

Activitate comună de ex. joc

Excursii în locuri de învățare extracurriculare
de ex.vizită la centrul de biologie școlară

Promovarea multilingvismului

Educaţie mediaticӑ

Programul școlii cu “rucsacul” 
este gratuit  părinților și copiiilor din primul până în al 

patrulea an de școală și până la școlile elementare. Copiii 
trebuie să fie susținuți și însoțiți de părinții lor în drumul către 

realizarea școlară și educațională (teme, lectură, activități 
comune etc.). Orașul Hannover, în strânsă cooperare cu multe
școli elementare, permite, prin urmare, tuturor părinților și 

copiilor să aibă abilitățile lingvistice și multilingvismul 
și să promoveze interculturalitatea.Citind împreună

R U C K S A C K
Regulile limbii germane • Subiecte de predare • Egalitatea de șanse • Comunicare • Distracție și jocuri • Acțiune și activitate • CALP / limba de învățământ • Cooperare/integrare culturală

CALP – Cognitive Academic Language Proficiency

Rucksackschule rumänisch_RUCKSACK SCHULE  04.02.21  12:32  Seite 2


