KARTA PERWERDE
Weliyên hêja yên qanûnî!
Dêûbavên hêja!
Em pir kêfxweş in ku em dikarin beşdariya dibistana me ya xwe di Projeya Pîlotê ya "KARTA PERWERDE" de ragihînin.

Proje ji hêla "şansê Agentur gGmbH" ve li ser bingeha "projeya Erasmus +" "Di perwerdehiya pîşeyî de faktorên serfiraziyê"
hate pêşve xistin û ji hêla Serokwezîr Federal / Sindoqa gntegrasyonê ya Avusturyayê û Land Salzburg ve bi dilsozî piştgirî tê
kirin

Karta Perwerde Çi ye“?












BELAŞ!
Ji bo hemî astên Dibistanê têgehek xweş-rêk û pêk û pêş
Pêşniyarên piştgiriya heyî nas bikin!
Vekirina derî ji bo "Mijarên pêşeroj-krîtîk" ên cihêreng!
Di hemî Pirsên ji saziyên heyî de piştgiriya pîşeyî!
Pêşîlêgirtina Tundûtûjiyê, Zordariyê, Tirs, Stres, Addiction,
Xetereyên înternetê, Zehmetiyên Ziman, Civakên paralel!
Dêûbav di peywirên xweyên Perwerde û Perwerdehiyê de
têne piştgirî kirin!
Pêşîlêgirtina ji terikandina Dibistan û şagirtiyê
Pêşkeftina wekhevî û entegrasyonê!Wertevermittlung!
Tora Dêûbavan bi hev re (pergala hevalên dêûbav)!
Ger hewce be kûr be: Viceêwirmendî, Rahênerî, Derûnî,
Fêrbûn û Perwerdehiya Ziman a BELAŞ!

Çi Avantajên "Karta Perwerde" ji bo xwendekarên dibistanê ne?







Tenduristiya derûnî tête pêşve xistin!
Amadekarî ji bo ketina nav Bazara Kar!
Serkeftina Perwerdehiyê zêde bikin!
Zêdebûna şiyana xweparastina Aborî (serxwebûn)!
Pêşkeftina Wekhevî û Entegrasyonê!
Xizmetên piştgiriya belaş a şexsî ya digelhev û kûr!

Avantajên "Karta Perwerde" ji bo welî / dêûbavên qanûnî çi ne?







Dem bi bandor: Li ser asta dibistanê êvara dêûbav yek "tenê"!
Bêserî: eveningeva dêûbavan bi qismî wekî webinar (bi telefona desta an PC-ya serhêl) ji malê!
Kêrhatî: hevkariya hêsantir û çêtir (ya dêûbavan) bi dibistanê re!
Fêmkirin: Bi Zimanê xwe bi axivên xwemalî!
Piştrastkirin: wijdanek baş û aram ku ji bo Zarokê xwe "ya çêtirîn" biceribîne an bi dest bixe!
Hevgirtî: Xizmetên piştgiriya Belaş a Kûr, takekesî!
Beşdarbûna di projeya Karta Perwerde de piştgirî dide we ku hûn di rêça perwerdehiya wî de û di
pêşerojek profesyonel a serfiraz de bi awayê herî çêtirîn bi zarokê / a xwe re bibin heval.
.P

CHANGYA XWE BIKIRIN & PUTUTEROJA XWE BNE (SERKEFTIN)!

Em ê di demek baş de bêtir agahdarî û hûrguliyên têkildar ji we re bişînin! Bi vê hişê, ez hêvî dikim ku gelek beşdaran beşdar
bibin, gelek spas dikim û bi silavên herî baş bimînin.

