
 

 

BILDUNGSPASS 

Të dashur kujdestar ligjor! 
Të dashur prindër! 
 
Ne jemi shumë të kënaqur që jemi në gjendje të shpallim pjesëmarrjen e shkollave tona në projektin Pilot "Bildungspass". 
Projekti u zhvillua nga "Chance Agentur GmbH" në bazë të projektit "Erasmus + Projekt" "Faktorët e suksesit në formimin 
profesional" dhe mbështetet me mirënjohje nga Kancelaria Federale / Fondi Austriak i Integrimit dhe Shteti i Salzburgut. 

 

Çfarë është Bildungspass? 

 FALAS!  
 Koncept i strukturuar dhe konstruktiv për të gjitha nivelet e 

shkollës!  
 Njihuni me ofertat ekzistuese të mbështetjes! 
 Hapës i dyerve për "tema kritike të së ardhmes" të ndryshme!  
 Mbështetje profesionale në të gjitha pyetjet nga institucionet 

ekzistuese! 
 Parandalimi i dhunës, ngacmimit, frikës, stresit, varësisë, 

rreziqeve në internet, vështirësive gjuhësore, shoqërive paralele! 
 Prindërit mbështeten në detyrimet e tyre trajnuese dhe 

arsimore! 
 Parandalimi i braktisjes së shkollës dhe praktikës! 
 Promovimi i drejtave te barabarta dhe integrimit! 
 Bartja e vlerave! 
 Rrjetëzimi i prindërve me njëri tjetrin (për shembull sistemi 

prindi – miku) 
 Në thellësi, nëse kërkohet: konsultime, trajnime, trajnime 

mendore, mësimore dhe gjuhësore - FALAS! 
 
 

Cilat janë avantazhet e "Bildungspass" për nxënësit e shkollës? 
 Promovohet shëndeti mendor! 
 Përgatitja për hyrjen në tregun e punës! 
 Rritja e suksesit arsimor! 
 Rritja e pamvarësisë ekonomike! 
 Promovimi i drejtave te barabarta dhe integrimit! 
 Mbështetje shoqëruese dhe shërbime individuale në thellësi - falas! 

Cilat janë avantazhet e "Bildungspass" për kujdestarët ligjor / prindërit? 
 Kohë efikase: "vëtëm" një mbrëmje e prindërve për secillin nivel të shkollës! 
 E pakomplikuar: Mbrëmja e prindërve pjesërisht si një webinar (online me celular ose PC) nga shtëpia! 
 E dobishme: bashkëpunim më i lehtë dhe më i mirë (i prindërve) me shkollën! 
 E kuptueshme: me folës amtare në gjuhën tuaj! 
 Sigurues: një ndërgjegje e mirë dhe e qetë për të provuar ose arritur "më të mirën" për fëmijën tuaj! 
 Shoqërues: Shërbime individuale në thellësi – falas! 

 
 

 

SHFRYTËZONI SHANSIN TUAJ DHE KRIJONI TË ARDHMEN TUAJ 
(SUKSESSHEM)

Ne do t'ju dërgojmë informacione dhe detaje të mëtejshme relevante në kohën e duhur! Duke pasur këtë në mendje, 
shpresoj për pjesëmarrje të shumta, faleminderit shumë dhe qëndroj me respektet më të mira. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pjesëmarrja në projektin Bildungspass ju mbështet në shoqërimin e fëmijës tuaj në mënyrën më 
të mirë të mundshme në rrugën e tij arsimore dhe në një të ardhme të suksesshme profesionale. 


