Χρηματοδοτούμενο από το

Υπουργείο Εργασίας,
Yγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων
του ομόσπονδου κράτους της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας

Stadt Bielefeld
Sozialdezernat

REGE – Περιφερειακή εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης ανάπτυξης
προσωπικού
Herforder Straße 73 | 33602 Bielefeld
Η/O υπεύθυνη/ος επικοινωνίας στο σχολείο σας:

Πληροφορίες
για τους γονείς

Κοινωνική
πρόνοια στα σχολεία
Δικτύωση σχολείου και συνοικίας

Διδακτική υποστήριξη Καφέ συνάντησης γονέων
Πρόληψη βίας Σχολικές επισκέψεις

Κοινωνική
μάθηση
Πολιτιστικές δράσεις

Μπορείτε να μας βρείτε στα εξής σχολεία στο Μπίλεφελντ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Astrid-Lindgren-Schule
Brüder-Grimm-Schule
Bückardtschule
Bültmannshofschule
Diesterwegschule
Eichendorffschule
Fröbelschule
Frölenbergschule
Grundschule Dreekerheide
Hamfeldschule
Hans-Christian-Andersen-Schule
Grundschulverbund Hellingskampschule
Grundschule Oldentrup

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundschule Windflöte
Osningschule
Plaßschule
Rußheideschule
Stapenhorstschule
Stieghorstschule
Stiftsschule
Sudbrackschule
Südschule
Vogelruthschule
Volkeningschule
Wellbachschule
Wellensiekschule

Εξατομικευμένη παροχή
συμβουλών και υποστήριξης

Μεσημεριανά γεύματα

Η κοινωνική
πρόνοια στα
σχολεία της
REGE mbH στο
Μπίλεφελντ...

... συνεργάζεται
• Η κοινωνική πρόνοια στα σχολεία
γνωρίζει καλά το σχολείο των
παιδιών σας και τις συνοικίες
και, αν χρειάζεται, συνεργάζεται
με άλλες οντότητες. Έτσι, η
κοινωνική πρόνοια στα σχολεία
μπορεί να βρίσκει προγράμματα
και μέσα βοήθειας που να
ταιριάζουν σε εσάς και τα παιδιά
σας.

... υποστηρίζει τη λήψη
υπηρεσιών του πακέτου
εκπαίδευσης και συμμετοχής
• Η κοινωνική πρόνοια στα σχολεία σάς
πληροφορεί, σάς συμβουλεύει και σάς
υποστηρίζει αv θέλετε vα υποβάλετε αίτημα
για υπηρεσίες του πακέτου εκπαίδευσης
και συμμετοχής (BuT): για σχολικά είδη,
μεσημεριανά γεύματα, σχολικές επισκέψεις
και εκδρομές, διδακτική υποστήριξη, καθώς
και πολιτιστικές προσφορές και δυνατότητες
αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου (μ.ά.
αθλητικούς συλλόγους).

Η κοινωνική πρόνοια στα
σχολεία απευθύνεται σε
όλα τα παιδιά και τους
γονείς του σχολείου.

... ενεργεί προσεκτικά
• Η κοινωνική πρόνοια στα σχολεία
συμβουλεύει εσάς και τα παιδιά σας σχετικά
με προσωπικά και σχολικά προβλήματα
και, αν χρειάζεται, ξεκινά ενέργειες
υποστηρικτικής βοήθειας.

... συμμετέχει και
προλαμβάνει
• Η κοινωνική πρόνοια στα σχολεία
προσφέρει προγράμματα και
δραστηριότητες για τα παιδιά σας
σχετικά με την κοινωνική μάθηση
και εκπαίδευση: π.χ. συναντήσεις
συνομιλίας με παιδιά, επίλυση
διαφορών, προγράμματα για
παιχνίδι, δημιουργική απασχόληση
και σωματική κίνηση... Με
τον τρόπο αυτό, η κοινωνική
πρόνοια στα σχολεία βοηθά τα
παιδιά σας να ανταπεξέρχονται
ακόμα καλύτερα στο σχολείο και
προλαμβάνει μ.ά. τον εκφοβισμό
και τον αποκλεισμό.

