
LANDESHAUPTSTADT 

HANNOVER

Ενα πρόγραμμα γλώσσας και εκπαίδευσης
γονέων στα δημοτικά σχολεία του Ενα
πρόγραμμα γλώσσας και 

Landeshauptstadt

Μαζί με όλους τους συμμετέχοντες στην
εκπαίδευση οι γονείς συμβάλλουν στην
ενσωμάτωση και σε μία επιτυχή 
εκπαιδευτική πορεία των παιδιών.

Οι γονείς...
• γνωρίζουν στις εβδομαδιαίες συναντήσεις τα περιεχό

μενα των μαθημάτων του σχολείου

• μαθαίνουν, πώς μπορούν να προωθήσουν 
καινα υποστηρίξουν ενεργά τα παιδιά τους

• συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της 
σχολικής ζωής

• γνωρίζουν το γερμανικό εκπαιδευτικό 
σύστημα

• ασχολούνται με την εκπαιδευτική γλώσσα

• μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις με άλλους 
γονείς για θέματα ανατροφής

www.hannover.de/rucksack-lhh 

Fachbereich Schule

griechisch
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Σε διάλογο – διήγηση και
θέση ερωτημάτων

Κοινή δραστηριότητα π.χ. παιχνίδι

Εκδρομές σε εξωσχολικούς τόπους μάθησης
π.χ. επίσκεψη στο κέντρο σχολικής βιολογίας

Προώθηση της πολυγλωσσίας

Εκπαίδευση στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης

Το πρόγραμμα Σχολείο
Σακιδίου απευθύνεται δωρεάν σε γονείς 

και στα παιδιά τους από το πρώτο μέχρι το τέταρτο 
σχολικό έτος καθώς και στα δημοτικά σχολεία. Τα παιδιά θα 

πρέπει στο δρόμο για τη σχολική και εκπαιδευτική επιτυχία να
υποστηρίζονται και να συνοδεύονται από τους γονείς (μαθήματα

για το σπίτι, διάβασμα, κοινές δραστηριότητες κλπ.). 
Η πρωτεύουσα ομοσπόνδου κρατιδίου Αννόβερο καθιστά 
δυνατό γι’ αυτό το λόγο, σε στενή συνεργασία με πολλά 

δημοτικά σχολεία, σε όλους τους γονείς και τα παιδιά 
να προωθήσουν τη γλωσσική ικανότητα, 

την πολυγλωσσία και τη 
διαπολιτισμικότητα.

Διαβάζουμε μαζί

R U C K S A C K
Κανόνες της γερµανικής γλώσσας • Θέµατα µαθήµατος • Ισότητα ευκαιριών • Επικοινωνία • Παιχνίδι και διασκέδαση • Δράση και δραστηριότητα •

CALP/Εκπαιδευτική γλώσσα • Πολιτιστική συντροφικότητα/ενσωµάτωση
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