BILDUNGSPASS
Уважаеми настойници!
Скъпи родители!
Имаме удоволствието да Ви съобщим, че нашето училище участва в пилотния проект „Bildungspass“. Проектът е
разработен от „chance Agentur gGmbH“ на базата на „Erasmus+ Projekt“ „Фактори за успех в професионалното
образование“ с любезното съдействие на Федералното канцлерство на Република Австрия/Австрийски
интеграционен фонд и Правителството на Провинция Залцбург.

КАКВО е „Bildungspass“?















БЕЗПЛАТНО!
Структурирана и надграждаща концепция за всички
училищни нива!
Запознаване с възможностите за получаване на
съдействие!
Ключ за различни „решаващи за бъдещето теми“!
Професионално съдействие по всички въпроси от
институции, стоящи на разположение!
Превенция на насилие, психически тормоз, страхове,
стрес, зависимости, опасности в интернет, езикови
проблеми, паралелни общества!
Родителите получават съдействие за изпълнението на
задълженията си, свързани с обучението и
образованието на децата!
Предотвратяване прекъсването на училищното и
професионалното образование!
Подпомагане на равноправието и интеграцията!
Възпитаване на ценности!
Създаване на връзки между родителите (напр.
Elternbuddysystem)!
При необходимост: консултации, коучинг,
психологическа помощ, помощ при учене, езиково
обучение БЕЗПЛАТНО!

Какви ПОЛЗИ носи „Bildungspass“ за учениците?







Психично здраве!
Подготовка за пазара на труда!
Подобряване на училищния успех!
Подобряване на икономическата самостоятелност!
Подпомагане на равноправието и интеграцията!
Придружаваща и задълбочена, съобразена с индивидуалните нужди,
безплатна помощ!

Какви ПОЛЗИ носи „Bildungspass“ за настойниците/родителите?







Пестене на време: „една“ родителска среща през учебната година!
Лесно: родителска среща от части като Webinar (онлайн от мобилен телефон или компютър) от вкъщи!
Полезно: по-лесно и по-добро сътрудничество (на родителите) с училището!
Разбираемо: с преводачи, владеещи майчиния Ви език, директно в училище!
Успокояващо: усещането, че правите и постигате „най-доброто“ за Вашето дете!
Придружаващо: задълбочена, съобразена с индивидуалните нужди, безплатна помощ!

Участието в проекта Bildungspass Ви дава възможност да съпровождате детето си по найдобрия начин в неговия образователен път към успешно професионално бъдеще!

ВЪЗПОЛЗВАЙ СЕ ОТ ШАНСА & СЪЗДАЙ БЪДЕЩЕТО СИ (УСПЕШНО)!
Допълнителна информация и детайли ще получите своевременно! В очакване на многобройни участници,
сърдечно Ви благодаря и оставам с поздрави!

