
Informationen zu LegaKids in türkischer Sprache

Warum gibt es LegaKids?

LegaKids neden vardir?
Almanyanda şu an yaklaşık 7,5 milyon yetişkin az veya hiç ne okumasını ne 
de yazmasını biliyor. Bu sosyal hayatı kısıtliyor. Insanların harflerle ilgili 
korkuların türlerce sebepleri vardır.
Bu zamanlarda her 6. çocuğun okumayla ve yazmayla büyük sorunları vardır.
Çocuklar kendilerini kötü ve başarısız hissederler. Alay eden sınıf arkadaşları 
ve öğretmenlerin anlayış eksikliği bu durumu daha da kötüleştirir. LegaKids 
çocuklara (ve anne ve babalarına) yardim etmek icin vardır.

Wer ist Lurs?
 
Lurs kimdir?
Lurs Okuma- ve Yazim-Canavarın kısatlmasıdır. Bu icat edilen varlık yazma 
ve okumayla ilgili olan problemleri ve nedenlerini canlandırır. Onun işi 
çocuklara ve yetişkinlere okumayı ve yazmayı zorlaştırmaktır.
  
Neden bunu yapar? Yüzyıllardır Lurs kendisini bilgiye sahiplendirir. 
Kızkançlıkla bu bilgileri kendine saklar. Bu yüzden onun kadar iyi okuyan ve 
yazan çocukları sevmez. Onlar da onun kadar akıllı olacaklarından korkar.
 
Lursun varlığı çocukların yazarken ve okurken olan sorunlarını rahatlatırıyor. 
Böylece onların sorunların tek „suçlusu“ onlar olmuş olmuyorlar. Aynı 
zamanda çocuklar LegaKids’de Lurs’a karşı savaş edebilirler ve böyle 
okumalarını ve yazmalarını gelişterebilirler.
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Spielerisch Lesen und Schreiben üben mit der Lurs-Akademie 

Lurs-Akademie ile oynayarak okumayı ve yazmayı ögrenmek
Lurs-Akademie LegaKids vakıfın ücretsiz bir kursdur. Almanca yazının önemli
kuraları kısa ve komik filmlerde sunulur. Lurs öğretmendir ve Lürslein‘lar (yani
öğrencilerine) okumayı ve yazmayı öğrenmeye yardım eder. Sonra da 
Lürslein’lar insanlara okumayı ve yazmayı zorlaştırır. O sırada çok komik 
şeyler olur.
 
http://www.legakids.net/kids/lurs-akademie
 

alphaPROF – eine kostenlose Online-Fortbildung für Lehrkräfte 

alphaPROF – Öğretmenler için ücretsiz bir online-ileri-egitimi
AlphaPROF LegaKids Vakıf GmbH’nin bir ücretsiz online-ileri-eğitimidir. En 
çok öğrenciler (öğretmenlik okuyanlar) ve öğretmenler içindir.
 Çocukların büyük okuma ve yazma sorunları varsa eğer, o zaman belirli bir 
eğitim önemlidir. Almanyada böye durumlar icin eğitilen nadiren öğretmenler 
vardır. Çocukların eğitimini geliştirmek icin öğretmenlerimizin de eğitimini 
geliştirmemiz lazım.
 
http://alphaprof.de
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