Clasa a 6-a
i apoi?
Program ri pentru elevele i elevii
clasei a asea i p rin ii lor în 2019

...pentru c atunci când se încheie coala primar , coala continu !

școala
școala
școala

școala

Intâlniri
Târg de consultanță educațională în
cartierul „Schillerkiez“
14. noiembrie 2019
Locație: Școala Karlsgarten, Karlsgartenstr. 7
Cu traduceri în limbile arab ,
turc , bulgar i român .

Șase Școli secundare se prezintă
Orele 16:00 până la 17:00
Următoarele consilii școlare își vor prezenta școlile:
> Liceul Albert-Schweitzer
> Campus Efeuweg
(școală generală)
> Liceul Ernst Abbe
> Otto-Hahn-Schule
(ISS-școală gimnazială )
> Lina-Morgenstern-Schule
(școală generală)
> Röntgen-Schule
(ISS-școală gimnazială)
Moderator: Mahi Christians-Roshanai

Discuții cu consiliile școlare și eleve/
elevi mai mari
Orele 17:10 până la 18:00
Va invităm să discutați în grupuri mici cu consiliile
școlare. Toate întrebările Dvs. vor primi un răspuns. În plus, foști elevi ai școlii primare vor fi prezenți și vor vorbi despre experiențele lor în tranziția
la școala secundară.
Organizat de:
Asociația pentru Educație Schillerkiez
Contact: Azra Vardar, a.vardar@nbh-neukoelln.de, 030 2234 1126

Târg de consultanță educațională
Gropiusstadt
21. noiembrie 2019
Orele 16:30 până la 19:00
Locație: Școala am Regenweiher,
Johannisthaler Chaussee 328-340
Următoarele școli se prezintă:
> Campus Efeuweg (școală generală)
> Școala Heinrich-Mann (ISS-școală gimnazială )
> Școala Hermann-von-Helmholtz
(ISS-școală gimnazială )
> Liceul Leonardo-da-Vinci
> Școala Walter Gropius (școală generală)
Organizat de:
Asociația pentru Educație Gropiusstadt
Contact: Ilona Böttger, boettger@fields.de, 030 2809982-280

Zilele porților deschise
Noiembrie 2019 până în ianuarie 2020
Vizitați școlile gimnaziale. Discutați direct cu
cadrele didactice, puneți întrebările care vă preocupă pe Dvs. Fiecare unitate de învățământ va organiza o astfel de zi în această perioadă iar datele
exacte vor fi anunțate în cadrul Târgului de consultanță educațională Schillerkiez. De asemenea
puteți întreba la școlile respective datele exacte.

Discuții privind tranziție școlară
Ianuarie 2020
Cadrele didactice discută individual cu Dvs., ce
recomandare școlară primește copilul Dvs. Împreună puteți discuta despre școali care ar fi opțiuni
bune pentru copilul Dvs.

Înscrierea la școala secundară
Sfârșitul lui ianuarie / Începutul lui februarie
2020 (înainte de vacanța de iarnă)
Stabiliți pentru înscrierea școlară o programare la
telefon cu școala Dvs favorită.

Informații și consiliere pe tema tranziției
școlare pentru părinți
Dacă vreți să ne întrebați ceva cu privire la școlile
secundare sau aveți nevoie de o consiliere ne puteți
contacta. Venim cu drag și la Dvs la Elterncafé
(puncte de întâlnire pentru părinți) și oferim evenimente de informare gratuite.
Schülerhilfe Maja
Contact: Mahi Christians-Roshanai,
hallomaja@gmx.de, 030 62845991
Asociația pentru Educație Schillerkiez
Contact: Azra Vardar, a.vardar@nbh-neukoelln.de, 030 2234 1126

Informații suplimentare
Școli secundare în Neukölln:
Informații pentru părinți și copii
Ghid pentru alegerea școlii și scurt rezumat al
diferențelor între diferitele tipuri de școli
Download: www.bildungsverbund-schillerkiez.de
(și în limbile arabă, turcă și limbaj simplificat)

Neukölln face școală
Broșură cu informații detaliate despre toate școlile
din Neukölln
Download: https://tinyurl.com/Schulamt-Neukoelln
(Primăria Neukölln, Secția Educație, Scoală, Sport și Cultură)

Informatii despre şcoli 2019/20
Informații despre procedura de înscriere, tipuri de
școli și o listă cu toate școlile secundare din Berlin.
Download: https://tinyurl.com/Wohin-nach-Grundschule
(Adminitsratia senatului pentru Educație, Tineret și Familie)

Responsabil de proiect:
Asociația pentru Educație Schillerkiez
Contact: Azra Vardar,
030 2234 1126 și 0176 7708 9759 , a.vardar@nbh-neukoelln.de
Un proiect al Asociației:

din dispoziția Primăriei Neukölln și finanțat din fondurile programului„Lokale
Bildungsverbünde sichern und stärken“ (Sprijin pentru Asociații locale pentru Educație) al Administrației Senatului pentru Educație, Tineret și Familie
Sprachmittlung bei der
Bildungsmesse:
Taschengeldfirma e.V.,
www.taschengeldfirma.net
și sprijinit de școlile Karl Weise și Karlsgarten cu fonduri din programul Bonus

