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Çok dilli Okuma
Rehberleri aranıyor!
Köln

Mit freundlicher Unterstützung

Okuma Rehberi olun
Ve okumanın sihirli dünyasına kendinizi bırakın!
Çocuklarla güvenli bir bağ kurabilmek için; çocukların anadilini konuşan, Almanca ve kendi ana diline hakim ve çocukların bu iki dili geliştirmesine
yardımcı olabilecek, okumayı seven okuma rehberleri
arıyoruz.
Yapacağımız bir günlük hazırlık kursunda işinize
çok yarayacak bazı materyaller ve pratik bilgiler vereceğiz. Bunun dışında, ilerleyen zamanlarda kendinizi
geliştirebileceğiniz eğitimler ve tecrübe alışverişi
yapabileceğiniz etkinlikler de olacak.
LESEMENTOR Köln
2010 yılından beri Okuma Rehberliği programı ile
okumayı sevmeyen çocuklara ve gençlere yardımcı
oluyoruz. Okuma Rehberliği ile amacımız: okumayı,
okul baskısı olmadan, birebir ilgilenerek, eğlenceli
hale getirmektir. Bu, kişiye özel, uzun süreli, birebir
konsept yararlılığını ispatlamıştır. Okuma Rehberliği;
ek ders, ödev yardımı ya da özel eğitim değildir.
Okuma Rehberinin başarılı olmasının anahtarı,
sabır ve empatidir.
Neden çok dilli Okuma Rehberliği
Çok dillilik, diğer insanları anlamada yardımcı olur.
Çok Dillilik Merkezi Köln, anadili Almanca olmayan
çocuk ve gençlerin çok yönlü gelişimini, hem Almanca
hem de anadilinde okumalarını, kişiye özel rehberlikle,
gönüllü Okuma Rehberleri ile destekliyor.

Buluşma Noktası: Okul
Çok dilli okuma saati öğrencilerin kendi okullarında,
haftada bir defa, bir saat süreyle, tatiller hariç en
az bir okul yılı olacaktır. Kız ve erkek çocuklarının
ihtiyaçları dikkate alınarak, beraber kitap ya da başka
yazılar her iki dilde de okunacaktır.
Okullar için bilgilendirme
Okuma Rehberliği Köln için; okul ile gönüllü okuma
rehberi arasında sağlıklı ve güven verici iletişim kurmak en önemli ön koşuldur. Okuma Rehberleri, çocuk
ve gençlere örnek olacaklardır.
İyi derecede Almanca ve bir yabancı dil bilen, çocuklarla her iki dilde de okuyabilecek, gönüllü Okuma
Rehberleri arıyoruz!
İyi derecede Almanca ve bir yabancı dil bilen, çocuklarla her iki dilde de okuyabilecek, gönüllü Okuma
Rehberleri arıyoruz!
Tanıtım seminerleri için tarihleri aşağıdaki
internet sitemizde bulabilirsiniz:
www.lesementorkoeln.de

„Derste okumak
zorundayım, ama
ikimiz beraber kitap
kurdu olabiliriz“
Bana, 7 yaşında

Bize ulaşın
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Okullar için iletişim
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