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Në qytetin Münster punojnë tetë Fallscouts-a në detyrë
mobile. Fallscouts-at për shkollat fillore kanë selinë e tyre
dhe janë te vendosur në Zyren për shkolla dhe arsim të
mesëm të qytetit Münster. Për shkollat e mesme kompetent
janë gjashtë Fallscouts-at e „VSE NRW e. V.“ (Kompleksi i
institucioneve socialo-terapeutik në Landin Nordrhein-Westfalen shoqatë e regjistruar). Fallscouts-at ndërmjetsohen
nëpërmes shërbimit për çeshtje sociale për refugjatët, të
këshillimit për arsim ose nëpërmes shkollës.

Nëse Ju dëshironi përkrahjen nga ana e një Fallscout-i,
atëher ju lutemi drejtohuni qendrave si më poshtë:

Shkollat fillore:
Zyra për shkolla dhe arsim të mesëm
Seksioni i menaxhimit të arsimit, Këshillim arsimor,
Shërbimet sociale të shkollave
Nora Walters
Telefoni 02 51- 4 92-28 86, walters@stadt-muenster.de
Eva Brüning
Telefoni 02 51- 4 92-28 23, brueninge@stadt-muenster.de

Shkollat e mesme:

Fallscouts

për të sapoardhurit
nxënëse dhe nxënës

Kompleksi i institucioneve socialo-terapeutik në Landin Nordrhein-Westfalen shoqatë e regjistruar (VSE NRW e. V.)
Fiona Hinz (Lagja e veriut, verilindjes)
Telefoni 01 78- 4 70 58 24, hinz.fallscout@vse-nrw.de
Joanna Harmus (Lagja e juglindjes)
Telefoni 01 78- 4 70 59 12, harmus.fallscout@vse-nrw.de
Katharina Schöne (Lagja perendrimore)
Telefoni 01 78- 470 59 70, schoene.fallscout@vse-nrw.de
Anna Nienerowski (Lagja jugperendimore)
Telefoni 01 78- 4 70 58 37, nienerowski.fallscout@vse-nrw.de
Philipp Naumann (Lagja jugperendimore)
Telefoni 01 76-14 70 57 41, naumann.fallscout@vse-nrw.de
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ALBANISCH

Fallscouts-at janë pedagoge- dhe pedagogë
social me eksperiencë të duhur
Në qytetin Münster Fallscouts-at mbështesin nxëneset
dhe nxënësit e sapoardhur, prindërit e tyre, dhe
gjithashtu drejtëpërsëdrejti mësuesit.
Fallscouts-at e janë
• Mbështetës te duhur për nxënëset dhe nxënësit
• Këshilldhënës për prindërit, ku edhe janë të
nevojshme informacionet dhe orientimi i duhur
• Partner bisede për të gjitha shkollat në qytetin
Münster
• Ndërmjetsues, në qoftë se ekziston nevojë për
sqarime në mes të shtëpisë së prindërve dhe shkollës
• Koordinator të shumë ofertave
Nxënëset dhe nxënësit e sapoardhur i vizitojnë të
gjitha shkollat në qytetin Münster.
Situata e re në një vend të huaj ofron mundësi dhe
sfida njëkohësisht:
• Për nxënëset dhe nxënësit, të cilët arrijnë këtu me
përvoja krejtësisht të ndryshme dhe te cilët duhet të
gjejnë veten në një gjuhë të re dhe në një sistem të ri.
• Për prindërit, te cilëve rrugët e arsimimit në Gjermani
nuk ju janë ende të njohura dhe të cilët dëshirojnë të
arrijnë një të ardhme sa më të mirë për femijët e tyre.
• Për mësueset dhe për mësuesit, të cilët dëshirojnë të
përkrahin sa më mirë të gjitha nxënëset dhe nxënësit
dhe mundësojnë atyre një atmosferë të mirë mësimi
dhe një karrierë te suksesshme në shkollim.

Ato sipas nevojës, ofrojnë shërbime konsultash dhe
oferta këshillimi- dhe bisedash në vend ku është e
nevojshme për prindërit, mësuesit dhe nxënëset e
nxënësit. Ato i njofin të gjitha mundësit e mbështetjes
dhe të avansimit në qytet, njëherit kujdesen edhe për
krijimin e rrjeteve dhe për atë, që ndihmat të arrijnë
ato te cilët kanë nevojë për to.
Fallscouts-at i mbështesin nxënëset dhe nxënësit
• Arritja në përditshmërin shkollore gjermane
• Përcjellja gjatë karrieres shkollore (caqet e arsimit,
nevoja për avansim, talentet, etj.)
• Biseda këshilluese në shkollë ose me prindërit
Fallscouts-at mbështesin prindërit
• Orientimi i duhur në sistemin shkollor gjerman dhe
atë të arsimimit
• Biseda me prindërit dhe komunikimi i duhur me
shkollën
• Përcjellja dhe këshillimi në rast problemesh, krizash
ose gjatë konflikteve me kontekst shkollor
• Kafene të prindërve në qendrat e strehimit /
Shkollat me temat kryesore: Shkolla dhe arritja në
përditshmërin shkollore gjermane
Fallscouts-at mbështesin mësuesit
• Mbështetje gjate zhvillimit të koncepteve
individuale të avansimit dhe koordinim ofertash
• Punët ndërkulturore të prindërve
• Ndërmjetsime në situata krizsh dhe konfliktesh

