O nas

Dojazd

Międzynarodowy Związek (Internationaler Bund) jest,
wraz ze swoim zarejestrowanym stowarzyszeniem
oraz spółkami, jedną z największych organizacji w
Niemczech, działających w zakresie pracy z młodzieżą, pracy socjalnej oraz na rzecz edukacji.

Odnieść sukces w szkole

Blisko 12.000 jej współpracowników, w 700 instytucjach i filiach znajdujących się w 300 miejscach,
pomaga rocznie blisko 350.000 dzieci, młodzieży oraz
dorosłych w planowaniu życia zawodowego jak i osobistego.

IB Baden (Międzynarodowy
Związek Baden)
IB Baden, jako część Międzynarodowego Związku
(IB) jest nowoczesnym dostarczycielem usług z zakresu wykształcenia zawodowego, dokształcania, doskonalenia zawodowego oraz pracy socjalnej.
W ponad 30 instytucjach IB Baden realizuje odpowiednie oferty dla ponad 7000 osób. Dodatkowo współpracuje blisko z przedsiębiorstwami gospodarczymi oraz
usługowymi, z landami i gminami, jak i z Urzędem
Pracy.
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Doradztwo edukacyjne
dla młodych migrantów i ich rodziców

Jesteśmy członkiem Europejskiego Stowarzyszenia na
rzecz Zarządzania Jakością.
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für junge Migranten und ihre Eltern

Zwiększamy szanse edukacyjne
Twojego dziecka

Doradztwo rodzinne wzmacnia
Twoje dziecko

U nas otrzymają Państwo indywidualne doradztwo dotyczące edukacji

Organizacja ds. Młodych Migrantów (JMD), podlegająca
Międzynarodowemu Związkowi (IB) w Karlsruhe kieruje
i wspiera proces integracji młodych migrantów.
Współpracuje także blisko z różnymi urzędami i instytucjami.
Nasza oferta doradztwa edukacyjnego dla młodych
migrantów i ich rodziców postawiła sobie za cel, większenie szans uczennic i uczniów w zakresie wykształcenia, poprzez:
» Intensywne i indywidualne poradnictwo
» Wspomaganie nauki języka niemieckiego oraz
konkretną współpracę z rodzicami

We współpracy ze szkołami organizujemy kursy dla rodziców dotyczące takiej tematyki jak: szkoła, kształcenie,
wychowanie. Wspólnie odwiedzamy bibliotekę dla dzieci
i młodzieży lub też idziemy razem do muzeum.

Zachęcamy do zwracania się do nas ze wszystkimi
pytaniami dotyczącymi szkoły. Porady są bezpłatne.

W jaki sposób odniosą sukces w szkole przybyłe uczennice i uczniowie, zależy w znacznym stopniu od nastawienia rodziców oraz ich wiedzy na temat sposobów
wspierania swoich dzieci.
Poprzez nasze doradztwo, chcemy wesprzeć Państwa
jako rodziców. Dowiedzą się Państwo, jak funkcjonuje i
czego wymaga niemiecki system szkolnictwa.Tym
samym będą mogli Państwo zaoferować swoim
dzieciom konkretną pomoc w nauce oraz dać im swoje
wsparcie.

Państwo jako rodzice możecie w każdej chwili zaproponować własny temat a także wyjaśnić wątpliwości
dotyczące m.in:
» Jak funkcjonuje system szkolnictwa w BadenWürttemberg?
» Jak mogę wspomóc swoje dziecko w nauce języka
niemieckiego?
» W jaki sposób mogę udzielić swojemu dziecku
właściwego wsparcia przy odrabianiu lekcji?
» Jakie możliwości spędzania wolnego czasu oferuje
Karlsruhe?
» Co wzmacnia dzieci? Odpowiadamy również na
pytania dotyczące wychowywania.
Na czas trwania kursu organizujemy tłumaczenie ustne
w wybranych językach oraz opiekę nad dziećmi. Kursy
odbywają się co dwa tygodnie, z reguły po południu lub
też na miarę potrzeb rodziców.
Kursy dla rodziców powstają we współpracy z Biurem
ds Dzieci w Karlsruhe i finansowane są ze środków
Krajowego Programu STÄRKE.

Posługujemy się różnymi językami: niemieckim, rosyjskim, rumuńskim, polskim, angielskim oraz włoskim.
Na potrzeby spotkań z rodzicami (m.in wywiadówki,
rozmowy z nauczycielami) organizujemy pomoc tłumacza także w innych językach.
» Organizujemy pomoc w nauce języka niemieckiego
dla dzieci ze szkół podstawowych.
» Wspieramy indywidualną poradą dotyczącą kariery
szkolnej Państwa dziecka oraz możliwości uzyskania dotacji finansowych.
» Towarzyszmy Państwo np. podczas rozmów z
nauczycielami w szkole.
» Informujemy o tym, jak funkcjonuje szkoła oraz cały
system szkolnictwa w Baden-Württemberg.
» Organizujemy kursy dla rodziców dotyczące takiej
tematyki jak: szkoła, kształcenie, wychowanie.

Informacje i zapisy
Telefon 0721 3504169
E-Mail: JMD.Karlsruhe@internationaler-bund.de
www.ib-baden.de/bildungsberatung-karlsruhe
Na Państwa pytania odpowiada:

