
BILDUNGSPASS (KÈPZÈSI IGAZOLVÀNY)  

 
Tisztelt gondviselők! Kedves szülők! 
Nagyon örülünk, hogy bejelenthetjük Önnek iskolánk, a „BILDUNGSPASS” (KÈPZÈSI 
IGAZOLVÀNY) kísérleti projektben való részvételét. 
A projektet a „chance Agentur gGmbH” fejlesztette ki az „Erasmus + projekt” 
„Sikertényezők a Szakképzés ”alapján, a Szövetségi Kancellária / Osztrák Integrációs Alap 
és Salzburg tartomány által finanszírozva, mely ezúton is köszönetet érdemel. 
 
                        A BILDUNGSPASS (KÈPZÈSI IGAZOLVÀNY) ELŐNYEI:  
 
Mi a “Bildungspass” (“Képzési igazolvány”)?  

 INGYENES! 

 Jól felépített és konstruktív koncepció minden iskolai szintre!  

 A meglévő támogatási ajánlatok megismerése! 

 Ajtónyitó különféle "jövőkritikus/jövőbeli döntéseket illető 
témákhoz"! 

 Professzionális támogatás minden kérdést illetően a már 
működő intézmények által! 

 Az erőszak, a megfélemlítés, a félelmek, a stressz, a függőség, 
internetes veszélyek, nyelvi nehézségek, párhuzamos 
társadalmak megelőzése/prevenciója! 

 A szülőket támogatja képzési és oktatási 
kötelezettségeikben! 

 Az iskolai lemorzsolódás, a tanulmányok megszakításának 
megelőzése! 

 Az egyenlőség és az integráció előmozdítása és támogatása! 

 Értékek közvetítése! 

 A szülői hálózat, a szülők egymással való kapcsolatának 
kialakítása (pl. Elternbuddysystem/ szülői önkéntes segítő rendszer) 

 Szükség esetén nagy hangsúlyt helyez az INGYENES  tanácsadásra, coachingra, mentális-, 
tanulási,-nyelvtréningre! 

Milyen ELŐNYÖKKEL szolgál a „Bildungspass” (“képzési igazolvány”) a tanulóknak? 
 Elősegíti/támogatja a lelki,-mentális egészséget! 

 Előkészíti a munkaerőpiacra való belépést! 

 Növeli az oktatás/tanulás sikerességét! 

 Növeli a gazdasági önellátóképességet (önállóságot)! 

 Előmozdítja/támogatja az egyenjogúságot és az integrációt! 

 Kísérő és mélyreható, egyénre szabott és ingyenes támogatásokkal szolgál! 

Milyen ELŐNYÖKKEL szolgál a „Bildungspass” (“képzési igazolvány”) a 
gondviselőknek/szülőknek? 
 Időhatékony: iskolai szintenként “csak” egy szülői értekezlet! 

 Egyszerű: szülői értekezlet részben webináriumként (online mobiltelefonnal vagy PC-vel) 
otthonról! 

 Hasznos: könnyebb és jobb együttműködés (a szülők) az iskolával! 

 Érthető: anyanyelvi fordítókkal az Ön nyelvén! 

 Megnyugtató: jó és nyugodt lelkiismeret, hogy megpróbálja elérni a „legjobbat” gyermeke 
számára! 

 Kísérő: mélyreható, egyénre szabott és ingyenes támogatásokkal szolgál! 
 
A “Bildungspass (képzési igazolvány) projekt”-ben való részvétel segíti Önt abban, hogy gyermekét 
a lehető legjobban támogassa és kísérje tanulmányai időszakában és sikeres szakmai jövőjének 
útján. 

HASZNÁLD KI A LEHETŐSÉGEIDET & ALAKÌTSD A JÖVŐDET (SIKERESEN)! 
Időben szolgálunk majd Önnek további részletekkel és releváns információkkal! 
Ezúton is bízva a nagyszámú részvételben , szíves köszönettel és baráti üdvözlettel: 


