Вашето дете се наслаждава на природни феномени
и обича математиката?
Желаете ли, да подкрепите вашето дете при
взимане на важни решения, като избор на
професия и планиране на бъдещето?
Тогава Bi In е точно за Вас и вашето дете!

Кои младежи могат да участват към Bi In?
Ако:
•

Вашето дете изпитва интерес към Математика или Природни науки (Физика).

•

Вашето дете мисли, че матурата е твърде трудна.

•

Вие и вашето дете не знаете какъв е смисълът на матурата.

•

Вие и Вашето дете не знаете, дали то трябва да положи матура.

Тогава Bi In може би е правилното за Вас и вашето дете!
Bi In  има специално предложение за ученици и ученички на интеграционни училища от 9-ти
Клас.
•

от 2013 Курсове за 9-ти и 10-ти клас в Кайзерсалутерн.

•

от 2013 Курсове за 9-ти клас в Лудвигсхафен.

•

от 2013 Курсове за 9-ти клас в Ландщул.

•

Срокът за записване е до 14.05 за всяка настоящата учебна година.

Важно: Bi In не са частни уроци. Bi In подпомага вашето дете да развива своите интереси и
му показва бъдещи шансове.

Срещи с родители
•

Срещите се провеждат вечер.

•

Честотата им ще се уточни след разговор с желаещите да се включат.

Възможни теми на разговор при срещите:
•

Училищната система в Рейнланд-Фалц.

•

Как да подпомогна детето си активно.

•

Професии и специалности с бъдеще.

Какво да очакват младежите от Bi In?
•

Сформиране на малки групи обучаващи се (максимално 13 човека).

•

Срокът на обучение е минимум една година.

•

Ако желаете Bi In ще съпровожда вашето дете от 9-ти клас до завършването!

Bi In се провежда редовно по 2 часа в седмицата.
•

Със заниманията, които предлага Bi In, децата ще се докоснат до същността на
Математиката и Физиката. След едно кратко въведение към темите, които ще се
разработват на базата на интересни задачи , обучаващите се младежи, ще участват във
вълнуващи експерименти. Чрез работата си по проекти в групи, те ще получат знания,
нужни в ежедневните им и ще изучават значението на материята, която ги заобикаля.
Курсовете по Математика и Физика се провеждат на ротационен принцип.

•

Допълнителни предложения:
Екскурзии, разходки, семинари, лекции, посещения на фирми (от 10-ти клас) и подобни
мероприятия. Те ще се състоят на всеки 3 месеца и непременно ще бъдат свързани с
тематиката на курса.

•

Разширение на спектъра за избор на бъдеща професия.
Bi in представя на младежите професии, които са свързани с материята, която изучават.
Така те получават знания за много професионални обучения и специалности.

•

Специално предложение за вкъщи (от 2015)
Към някои теми от курса ще се качват помощни материали за ползване на интернет
платформа. Само обучаващи се към Bi In ще имат достъп до съдържанието.

•

Особена подкрепа в 13-ти клас!
За тринадесетокласниците Bi In не предлага редовни курсове. За записалите се
участници се организират занятия с продължителност 3-4 Месеца, които ще помогнат
на младежите да издържат успешно матурата си, ще ги насочи към избор на професия
и ще им бъде от помощ в следването.

Сертификат и още
Сертификат
Ако младежите редовно посещават Bi In, в края на учебната година, ще получат
сертификат.
Това свидетелство може да бъде приложено например при кандидатстване.
Сертификатът показва, че Вашето дете се е занимавало извънкласно с математика
и природни науки за дълъг период от време на добра воля. Участието към Bi In ще
остави добри впечатления след себе си.
Bi In работи заедно със Pangea Bildungszentren в Кайзерслаутерн и използва
техните зали. Той се намира във вътрешността на града и е лесно достъпен. В
Лудвигсхафен занятията се провеждат в сградите на участващите в проекта
училища. Мястото на провеждане ще се променя на всеки 6 месеца.

Курсовете към Bi In са безплатни!
Jeżeli waszę dziecko chce skorzystać z niekturych dobrowolnych ofert, płaci najwyżej
za wstęp i koszty podróży. Tak samo, jak wasze dziecko bieże udział w experymentach
lub innych projektach, to płaczi tylko koszty materiałów. Oczywiście wszystko co jest
zapłacone można zabrać ze sabą do domu
Отговорни
Bi In е проект, който се насърчава от Bildungsministerium für Bildung und Forschung
(BMBF).
Проекта се провежда от Fachschule Kaiserslautern, неговият партньор- Pangea Bildungszentrum и училищата, чиито ученици участват към Bi In. Особена подкрепа Bi
In получава от Akademischen Bildungszentrum в Кайзерслаутерн, затова че спомага
за развитието на Pangea Bildungszentrum KL.

Повече информации за Bi In може да получите в интернет на www.fh-kl.de/biin или
лично от ръководителя
Dr. Bianka Muschalek | Tel.: 0631/3724-2716 | E-Mail: bianka.muschalek@fh-kl.de

