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 MUTهذا البرنامج يحمل هذا اإلسم المكون من ثالثة حروف تشكل الحروف األولي من كلمتي المشاركة والثقة
المشاركة والثقة
وهو بمثابة برنامج لغة متوسط المستوي يقدم في مدينة مولهايم ويعمل علي تشجيع الكبار على تعلم اللغة األلمانية وتعميق المهارات
اللغوية المتاحة لديهم .وتحقيقا لهذه الغاية يرنو البرنامج "عند الحاجة" إلي محو األمية والتحفيز علي حضور وزيارة المزيد من
الدورات المتقدمة لتعلم اللغة وفي نفس الوقت تعزيز المهارات التعليمية.
باإلضافة إلي ذلك يهدف برنامج المشاركة والثقة إلي الربط بين العناصر المختلفة لعروض التشجيع علي تعلم اللغة األلمانية ذات
المستوي المتوسط والتي يطلق عليها إسم "مقهي المشاركة والثقة" والعروض العملية والتي يندرج تحتها علي سبيل المثال ال
الحصر "مقهي تعلم الحياكة ،ودورات تعلم قيادة الدراجات والقيام بالرحالت".
ميزات خاصة أخرى
يجب دعم إكتساب وتعلم اللغة من خالل دروس المشروع داخل وخارج غرف الدورة التعليمية (على سبيل المثال من خالل
الرحالت) .يمكن توفير اإلمكانية لرعاية األطفال إذا كانت هناك حاجة لرعاية ثالثة أطفال على األقل دون سن  14عاما.
تُمنح األمهات فرصة إقامة التواصل مع المعلمين أو المربين .ولتحقيق ذلك يتم عقد الدورات الدراسية في المناطق المجاورة أو
بشكل مثالي في المؤسسات التعليمية.
 MUTمقاهي المشاركة والثقة
تلتقي النساء في إطار برنامج المشاركة والثقة في جو يشبه إلي حد كبير الجو السائد في المقاهي .باإلضافة إلي ذلك فهناك إدارة
تقوم بتنظيم شؤون المقهى .يتم تقديم الدعم للسيدات لمساعدتهن في التعرف على ثقافتهن والتعرف كذلك بشكل أفضل على الثقافة
األلمانية .عالوة علي ذلك ستتلقى السيدات معلومات حول الموضوعات التعليمية المختلفة ونبذة عن نظام التعليم األلماني والصحة
والتوجيه المهني والتعامل مع الحياة اليومية  /التعرف علي المنطقة التي يسكنون بها وغير ذلك الكثير.
يضاف إلي ذلك هدف اَخر لبرنامج "مقاهي المشاركة والثقة" أال وهو إعداد وتجهيز وعرض دورات اللغة والمساعدة علي
اإلندماج في المجتمع األلماني.
 MUTدورات الدراجة (المخصصة فقط للسيدات)
تعمل دورة تعلم قيادة الدراجات على تقوية مهارات تعلم قواعد المرور لدى السيدات  /األمهات ذوات األصول المهاجرة ،وبالتالي
فهي في نفس الوقت تقوية لمهارات األبوة واألمومة .هنا أيضا ينصب التركيز على تطوير اللغة (اللغة التقنية  ،قواعد المرور).
عن طريق تعلم ركوب الدراجات ،تتاح للسيدات  /األمهات فرصة ممارسة الرياضة وبالتالي تعزيز صحتهن.
بهذه الطريقة تقدم األمهات نماذج يحتذى بها ألطفالهن كمستخدمين للطرق ،األمر الذي يتيح مجموعة متنوعة من األنشطة
الترفيهية التي تمارس في أوقات الفراغ لألطفال وعائالتهم.
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