Контакт

Amt für Schule und
Weiterbildung

У Минстеру ради осам фалскаутса са покретним местом
деловања. Фалскаутси за основне школе имају своје
седиште у Служби за школу и даље образовање града
Минстера. За школе даљег образовања је задужено
шест фалскаутса од Удружења социјалнотерапеутских
установа у Северној Рајни и Вестфалији. Фалскаутси
се прослеђују путем социјалне службе за избеглице,
образовно саветовање или школу.

Уколико Ви желите подршку једног од
фалскаутса, обратите се на:
Основне школе:
Служба за школу и даље образовање
Одељење за интеграцију, образовно саветовање,
школски социјални рад
Nora Walters
Tel. 02 51- 4 92-28 86, walters@stadt-muenster.de
Eva Brüning
Tel. 02 51- 4 92-28 23, brueninge@stadt-muenster.de

Фалскаутс

за новопридошле
ученице и ученике

Школе даљег образовања:
Удружење социјалнотерапеутских установа у Северној
Рајни и Вестфалији (VSE NRW e. V.)
Fiona Hinz (Део града Север, Североисток)
Tel. 01 78- 4 70 58 24, hinz.fallscout@vse-nrw.de
Joanna Harmus (Део града Југоисток)
Tel. 01 78- 4 70 59 12, harmus.fallscout@vse-nrw.de
Katharina Schöne (Део града Запад)
Tel. 01 78- 470 59 70, schoene.fallscout@vse-nrw.de
Anna Nienerowski (Део града Југозапад)
Tel. 01 78- 4 70 58 37, nienerowski.fallscout@vse-nrw.de
Philipp Naumann (Део града Југозапад)
Tel. 01 76-14 70 57 41, naumann.fallscout@vse-nrw.de
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SERBISCH

Фалскаутси су искусне социјалне
педагогиње и социјални педагози.
У Минстеру фалскаутси директно подржавају
новопридошле ученице и ученике у свим школама,
њихове родитеље и наставнике.

Фалскаутси су
• Подршка ученицама и ученицима
• Саветодавци родитеља, где су информације и
оријентација веома важни
• Контакт-лица за све школе у Минстеру
• Посредници, где постоји потреба за објашњењем
између родитељског дома и школе
• Координатори разних понуда

Све новопридошле ученице и ученици посећују
школе у Минстеру.
Нова ситуација у страној земљи нуди
истовремено шансе и изазове:
• За ученице и ученике, који долазе са потпуно
различитим искуствима и који морају да се снађу са
новим језиком и у једном потупно новом систему.
• За родитеље, којима путеви школовања у Немачкој
још увек нису познати и који желе добру будућност
за своју децу.
• За наставнице и наставнике, који желе да буду по
вољи свим ученицама и ученицима и који им желе
омогућити добре услове за учење и успешан пут у
школовању.

Они договарају према потреби и на лицу места
термине за разговор и нуде отворене понуде за
саветовања и разговор за родитеље, наставнике и
ученице и ученике. Њима су познате могућности
подршке и потицаја у граду, брину се за њихову
повезаност и за то, да се оствари помоћ.

Фалскаутси подржавају ученице и ученике
• Осећај сигурности и сналажења у немачкој школској
свакодневици
• Праћење на путањи школовања (циљеви изобразбе,
потреба подршке, таленти итд.)
• Саветодавни разговори у школи или са родитељима

Фалскаутси подржавају родитеље
• Оријентација у немачком школском и образовном
систему
• Родитељски састанци и комуникација са школом
• Подршка и саветовање при проблемима, кризама
или у конфликтима везаним за школу
• Родитељски кафићи у смештајима / школама са
тематским тежиштима: Школа и осећај сигурности и
сналажења у немачкој школској свакодневици

Фалскаутси подржавају наставнике
• Подршка приликом развоја индивидуалних
концепата подстицаја и координације понуда
• Интеркултурални рад са родитељима
• Медијација у ситуацијама кризе и конфликата

