Додаткова підтримка для вашої дитини в процесі навчанні Поспішайте ще є вільні місця
Шановні батьки
Шкільна освіта та оволодіння базовими для життя навичками зараз є надзвичайно важливими Школа
намагається забезпечити всім дітям якісну підтримку із самого початку навчання Для цього ми компанія
також співпрацюємо з вашою школою Наша некомерційна організація разом зі школою
пропонує вашій дитині додаткову підтримку
Для кожного учня ретельно підбирається куратор який працює на добровольчих засадах і супроводжує дитину
впродовж щонайменше одного навчального року
Дитина спілкується з куратором протягом
годин на тиждень у позаурочний час у школі або в іншому
заздалегідь узгодженому місці Куратори підсилюють у дітей інтерес до навчання та допомагають їм із
читанням арифметикою й німецькою мовою проводячи заняття в ігровій формі Програма також включає
спільні заняття спортом рукоділля екскурсії та інші цікаві для обох заходи Ось що про це говорить батько
дев ятирічної Сари
Я дуже радий що моя донька пізнає багато нового та успішно розвивається Усе це завдяки кураторці
Ніколь
Участь вашої дитини в проєкті безкоштовна У нас ще є вільні місця для дітей які хотіли б мати куратора Тож
зареєструйте свою дитину прямо зараз
Як моя дитина може взяти участь у проєкті


Учитель реєструє учня отримавши на це згоду батьків

Що відбувається після реєстрації





Після реєстрації працівники компанії
знайомляться з дитиною та
підбирають для неї відповідного куратора
Ми з радістю запрошуємо батьків на перше заняття щоб там ви змогли познайомитися з куратором
своєї дитини
Після цього відбуватимуться щотижневі зустрічі тривалістю
години
Батьки повинні контролювати відвідування зустрічей
Якщо виникнуть запитання завжди звертайтеся до компанії

Хто такі куратори




Це учні старших класів студенти люди які працюють або пенсіонери
Це захоплені своєю справою люди які поділяться знаннями з вашою дитиною та стануть для неї
зразком для наслідування й кращими друзями
Вони допомагатимуть дитині з навчанням і надаватимуть необхідну підтримку за межами школи

Якщо вам потрібна допомога під час заповнення реєстраційних форм зверніться до вчителя
Для дівчат призначається куратор жінка для хлопців

жінка або чоловік
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