
 

   

BILDUNGSPASS 

Πιλοτικό πρόγραμμα  

Αξιότιμοι κηδεμόνες, αγαπητοί γονείς! 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε τη συμμετοχή του σχολείου μας στο πιλοτικό πρόγραμμα 

„BILDUNGSPASS“. Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε από την „chance Agentur gGmbH“ έχοντας ως βάση το πρόγραμμα 

„Erasmus+“ „Παράγοντες επιτυχίας στην επαγγελματική εκπαίδευση“ και χρηματοδοτείται από την Καγκελαρία 

(Bundeskanzleramt)/ το Αυστριακό Ταμείο Ενσωμάτωσης (Österreichischer Integrationsfonds) και το κρατίδιο του 

Σάλτσμπουργκ (Land Salzburg). 

 

Τί είναι το „Bildungspass“? 

 ΔΩΡΕΑΝ! 

 Κλιμακωτά δομημένο σχέδιο για όλες τις σχολικές βαθμίδες! 
 Γνωριμία με τις υπάρχουσες δυνατότητες υποστήριξης! 

 Δυνατότητα να εξεταστούν κάποια κρίσιμα για το μέλλον θέματα! 

 Επαγγελματική υποστήριξη σε απορίες από τους υπάρχοντες φορείς! 

 Πρόληψη κατά βίας, μπούλινγκ, φόβων, άγχους, εθισμού, κινδύνων 

του ίντερνετ, δυσκολιών στην ομιλία, κλειστών κοινοτήτων! 
 Οι γονείς υποστηρίζονται στη δική τους υποχρέωση για εκπαίδευση 

και μόρφωση! 

 Οι μαθητές δεν διακόπτουν το σχολείο/την επαγγελματική 

εκπαίδευση 
 Προώθηση της ισότητας και της ενσωμάτωσης! 

 Μετάδοση αξιών! 

 Γνωριμία και σύνδεση μεταξύ των γονέων  (π.χ. “βοηθός γονέα”)! 

 Εάν κριθεί αναγκαίο, ως ενίσχυση: συμβουλευτικές υπηρεσίες, 

καθοδήγηση, ψυχική, μαθησιακή και γλωσσική υποστήριξη ΔΩΡΕΑΝ! 

Ποιά ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ παρέχει το „Bildungspass“ στους μαθητές/ στις μαθήτριες? 

 Προάγεται η ψυχική υγεία! 

 Προετοιμασία για την εισαγωγή στην αγορά εργασίας! 

 Αύξηση του ποσοστού επιτυχίας στην εκπαίδευση! 
 Βελτίωση της οικονομικής αυτάρκειας (ανεξαρτησία)! 

 Προώθηση της ισότητας και της ενσωμάτωσης!  

 Συνοδευτικές και σε βάθος ατομικές υπηρεσίες υποστήριξης, χωρίς κόστος! 

Ποιά ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ παρέχει το „Bildungspass“ στους κηδεμόνες / γονείς? 

 Μη χρονοβόρο: „μόλις“ μία βραδιά ενημέρωσης γονέων ανά σχολική βαθμίδα! 
 Μη περίπλοκο: βραδιά ενημέρωσης εν μέρει ως online σεμινάριο (μέσω κινητού ή Η/Υ) από το σπίτι! 

 Χρήσιμο: ευκολότερη και καλύτερη συνεργασία (των γονέων) με το σχολείο! 

 Κατανοητό: επικοινωνία με άτομα που έχουν ως μητρική τους τη γλώσσα σας! 

 Διευκολύνει:  λιγότερο άγχος στην προσπάθεια να προσφέρετε  “το καλύτερο” στο παιδί σας! 

 Συνοδευτικό: ατομικές υπηρεσίες υποστήριξης σε βάθος! 

 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΥ (ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ)!

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες θα σας παρέχουμε εγκαίρως! Έχοντας ως βάση τα παραπάνω, ελπίζω να 

υπάρξει αρκετή συμμετοχή, σας ευχαριστώ από καρδιάς και αναμένω με φιλικούς χαιρετισμούς 

 

 

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Bildungspass σας βοηθά με τον καλύτερο τρόπο να συνοδεύσετε 

το παιδί σας στο δρόμο της εκπαίδευσής του και σε ένα  επιτυχημένο επαγγελματικό μέλλον. 


