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BILDUNGSPASS 
 

Važení zakonní zástupcovia! 
Milí rodičia! 
Veľmi nás ťeší, že vám môžeme oznamiť účasť na novom pilotovom projekte vzdelávacieho preukazu na našej škole. Tento 
projekt bol skrze „chance Agentur gGmbH“ ako základ „Erasmus+ Projekt“ „faktory úspechu v odbornom vzdelávaní“ 
vyvíjaný a vďačne podporovaný prostredníctvom Úradu Spolkového kancelára/Rakúskeho intergračného fondu a 
Salzburgského kraja. 

 

čo je „vzdelávací pas/preukaz“? 

 ZA DARMO! 
 prepracovaný und vybudovaný koncept pre všetky školské stupne! 
 zoznámenie sa s existujúcimi podpornými ponukami! 
 oboznámenie sa s rozličnou „tématikou týkajúcich sa rozhodnutia v 

budúcnosti“! 
 profesionálna podpora v otázkach práve výskytujúcich sa inštitúcii! 
 prevencia pred násilým, mobbingom, strachom, stresom, závislosťou, 

internetového nebezpečia, rečovými ťažkosťami, paralelnými 
skupinami! 

 rodičia budú podporovaní v ich výučbe a vzdelávaní! 
 predchádzanie pred predčasným ukončením školského a učňovského 

vzdelávania! 
 podpora rovnoprávnosti a intergrácie! 
 Sprostredkovanie vnútorných hodnôt! 
 prepojenie rodičov medzi sebou (napr.rodičovský buddysystem)!  
 Ak treba prehĺbiť: poradenstvo, coaching, mentalný, učebný a rečový 

tréning ZA DARMO! 

aké VÝHODY prináša „vzdelávací pas“ pre žiaka/žiačku? 
 podpora duševného zdravia! 
 príprava nástupu na pracovný trh! 
 zvýšenie vzdelavácieho úspechu! 
 zvýšenie hospodárskej sebestačnosti (nezávistlosti)! 
 podpora rovnoprávnosti a integrácie!  
 sprevádzajúce a prehĺbujúce individuálne bezplatné podporujúce služby! 

aké VÝHODY prináša „vzdelávací pas“ pre zakonných zástupcov / rodičov? 
 časovo efektívný: „len“ jedno „rodičovské stretnutie“ pre školský stupeň! 
 nekomplikovaný: rodičovské stretnutie momentalne ako Webinar (online cez mobil alebo PC) z domu! 
 nápomocný: ľahšia a lepšia spolupráca (rodičov) zo školou! 
 pochopiteľný: s nativne hovoriacimi vo vašej reči! 
 upokojujúci: dobré a kľudné svedomie, „to najlepšie“ pre vaše dieťa skúsiť prípadne dosiahnúť! 
 sprevádzajúci: prehĺbujúce individuálne bezplatné podporujúce služby! 

 
 

 

VYUŽI TVOJU ŠANCU & TVOR TVOJU BUDÚCNOSŤ (ÚSPEŠNE)!
 
Ďalšie relevanté informácie a detaily Vám budú včas poslané! V tomto zmysle dúfam v početnú účasť, srdečne ďakujem a  
s priateľským pozdravom zostáva 
 
 
 
 
 
 
 
 

Účasť na projekte vzdelávacieho pasu, podporuje Vás v tom, vaše dieťa čo najlepšie sprevádzať 
na ceste vzdelávania pre úspešnú pracovnú budúcnosť. 
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