
 

 

BILDUNGSPASS 
Sevgili veliler ve ebeveynler! 
 
Okulumuzun "BILDUNGSPASS" pilot projesine katılımını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. "Erasmus+ projesi": 
"Mesleki Eğitim ve Öğretimde Başarı Faktörleri" temelinde "chance Agentur gGmbH" tarafından geliştirilen proje, Başbakanlık 
ofisi/Avusturya Entegrasyon Fonu ve Salzburg eyaleti tarafından minnetle desteklenmektedir.  

 

 „Bildungspass“ nedir? 

 ÜCRETSIZ! 
 Tüm okul seviyeleri için yapılandırılmış ve kurulmuş konsept! 
 Mevcut destek programlarını tanıma! 
 Çeşitli gelecekteki belirleyici konular için “kilit görevi“ görmektedir! 
 Mevcut kurumlar tarafından her konuda profesyonel destek! 
 Şiddetin önlenmesi, zorbalık, anksiyete, stres, bağımlılık, internet tehlikeleri, dil 

zorlukları, paralel toplumlar!  
 Velilerin eğitim ve öğretim yükümlülükleri desteklenir! 
 Okul ve “Lehre” eğitiminin durdurulmasının önlenmesi! 
 Eşitlik ve entegrasyonu teşvik etmek! 
 Değer sağlama! 
 Ebeveynlerin birbirleri ile iletişimi (e.B. ebeveyn arkadaş sistemi)! 
 Gerekirse derinlemesine eğitim: danışmanlık, koçluk, zihinsel-, öğrenme- ve dil-

eğitimi ÜCRETSİZ! 

 "BILDUNGSPASS" öğrencilere ne gibi avantajlar sağlıyor? 
 Ruh sağlığı teşvik edilir! 
 İşgücü piyasasına girmeye hazırlık! 
 Eğitim başarısının artması! 
 Ekonomik bağımsızlık kapasitesinin artırılması! 
 Eşitlik ve entegrasyonu teşvik etmek!  
 Derinlemesine eşlik eden bireysel ücretsiz destek hizmetleri! 

"BILDUNGSPASS" velilere ne gibi avantajlar getiriyor? 
 Verimli zaman kullanımı: tüm okul senesi boyunca “sadece“ bir veli toplantısı! 
 Basit: veli toplantıları kısmen web semineri olarak gerçekleşecektir. Cep telefonu veya PC ile online evden 

katılmanız mümkün olacaktır! 
 Yararlı: velilerin okul ile daha kolay iş birliği yapılmasını sağlar! 
 Anlaşılır: Anadilinizi konuşan kişilerle! 
 Güven verir: Çocuğunuz için "en iyisini" denediğinizi veya hatta başardığınızı görmek vicdaninizi 

rahatlatacaktır! 
 Eşlik eden: Bireysel ücretsiz ve kapsamlı destek hizmeti! 

 
 

 

SANSINIZI KULLANIN VE GELECEGINIZI (BASARIYLA) SEKILLENDIRIN! 
 
Sizlere daha fazla bilgi ve ayrıntıyı vakitlice göndereceğiz! Bunu göz önünde bulundurarak, yüksek sayıda katilimi umut 
ediyorum, şimdiden sizlere ilginiz için teşekkür ediyor ve sizlere selamlarımı gönderiyorum!  

 
 
 
 
 
 
 

Bildungspass projesine katılmak, çocuğunuza eğitim yolunda mümkün olan en iyi şekilde ve 
başarılı bir profesyonel meslek hayati geleceğine kadar eşlik etmenize yardımcı olacaktır. 

  
Konular 

1. VS 
Günlük okul hayatında 
zorluklar!? 

Ev temelli ebeveyn desteği, 
başarılı veli/okul ilişkisi, eyalette 
danışmanlık hizmetleri, özel 
eğitim ihtiyaçlarını fırsat olarak 
görme, okuma ve heceleme 
desteği, veli bilgilendirme 
sisteminin sunumu 

2. VS 
Başarılı bir şekilde 
öğrenin ve kişiliğinizi 
güçlendirin! 

Öğrenme türleri - öğrenme 
atmosferi, öğrenme ipuçları, 
beslenme, şiddet içermeyen 
eğitim, kişisel sorumluluk 
transferi ve egzersizi, erkek ve 
kız aynı miktarda değerlidir 

3. VS 
Ben kimim, ne 
yapabilirim? 

Güçlü yanları güçlendirmek, 
baskı ve stresle başa çıkmak - 
destek programları 

4. VS 
Bölgesel okul kariyer 

tavsiyesi! 

İlkokulun sonu, hangi okul, hangi 
eğitim yolu çocuğuma uygun, 
çocuğum güçlü yanları en iyi 
şekilde nerede kullanabilir? 

1. MS 
Yeni okul, yeni 
zorluklar!? 

"Benimm ist IN - kuralları" 
başarılı bir birliktelik için, eğitim 
olgunluğunu teşvik, dostum ve 
ebeveyn dostum sistemi tanıtımı 

2. MS 
Önleme – etkili bir 
şekilde endişelere ve 
korkulara karşı! 

şiddet, zorbalık, medya tüketimi, 
bağımlılık, öğrenme zayıflığı, 
konsantrasyon eksikliği, 
Stres, baskı, anksiyete 

3. MS 
Bilgi yardımcı olur: 
Ebeveynlerin kariyer 

rehberi olarak rolleri! 

Okul kariyeri rehberliği, hiçbir 
tipik kız veya erkek işi yoktur,  
A’dan Z’ye öğretim, destek 
programları, eğilimler, güçlü ve 
zayıf yönler 

4. MS 
Çocuğunuzu  
"iş başvurusuna hazır" 

hale getirin! 

Profesyonel bir duruş is 
hayatinin kapısını açacak kilittir, 
destek programları 

PTS 
Başarılı bir Lehre için 
önemli faktörler! 

İşverenler ne istiyor,  
yaşam boyu öğrenme 

 


