Seu filho se diverte em fenômenos de ciênciae
matemática?
Quer acompanhar a criança na tomada de decisões
importantes, tais como escolher uma carreira e
planejamento devida?
Então é Bi In apenas certo para você e seu filho!

Que jovens podem participar em Bi In?
Atende a um ou mais dos seguintes pontos no seu filho e você?
•

Seu filho tem interesse em matemática e ciências naturais (física).

•

Você e seu filho não sabe se deve ou não fazer o ensino médio.

•

Você e seu filho estão inseguro se o diploma não é muito pesado.

•

Você e seu filho não sabem para o que o diploma é significativo.

Então Bi In sera talvez a coisa certa para o seu filho!
BI In é uma oferta especial para os alunos das escolas integradas a partir do 9 º ano.
• A partir de 2013 a cursos para a classe 9 e 10 em Kaiserslautern.
• A partir de 2013 a cursos para o 9º ano em Ludwigshafen
• A partir de 2013 a cursos para o 9º ano em Landstuhl.
• Registo é possível até a 14.05 para o ano lectivo seguinte, todos os anos.
Importante: Bi In não sou aulas de explicações! Bi In suporta seu filho em seus interesses e
mostra-lhe as oportunidades futuras.

Eventos para pais
•

Eventos são realizados à noite.

•

A regularidade dos eventos torna-se no acordo com os pais.

Conteúdo possível dos eventos:
•

O Sistema de escolar no estado da Rheinland-Pfalz.

•

Como apoiar o meu filho ativamente.

•

Profissões e cursos de estudo com um futuro.

O que os jovens podem esperar de Bi In in?
•

Pequenos grupos(max 13 Pessoas)

•

Os grupos teram uma composiçao fixa por um ano escular

•

Se voce e o seu/sua filho/filha quizerem BIIn irá acompanhar-lo/a do 9 ano até á formatura
de ensino médio

Bi In encontra-seuma vez por semana por 2 horas e oferece regularmente diversos eventos.
•

Matemática e física será próximo ao material de escolar mas mais simples de agarrar e de
compreender.
Depois de uma Apresentação inícial do Tema os jovens, vao aprender atravêz de exercícios
interessantes, experiências exicitantes onde podem trabalhar sozinhos ou em grupos. Os
Jovens poderam aprender a utilicazao no dia a dia e transformar os temas dos Estudos que
sao relevantes para o futuro ( estudos, Trabalho).
Os Cursos de Matemática e Fisíca realicao-se á vez.

•

Ofertas voluntária
Passeios, Workshops, conferências, visitas de empresas (apartir do 10 ano escolar ) e Eventos similantes se iram realizar 3 em 3 meses.

•

Alargamento des espectativas do futuro em termos Trabalho
Bi In apresenta varias posibilidades para profissões que contem as mesmas matérias que
sao dadas durante o curso.

•

Oferta especial para Casa (Apartir 2015)
Para alguns temas do curso voce pode encontrar na nossa Site mais material para ler e
exprimentar. Só Alunos que andam no Grupo Bi In teram senha para entrar no Site.

•

Ajuda especial para o Dezimo-trezeiro Ano
No 13 ano BI In nao oferece cursos regulares, mas para os que participaram no 12 ano,
vao-se realizar Encontros cada 3 a 4 meses. Nestes Encontros os Jovens vao ser preparados para os Exames finais e para a escolha de Estudos ou de Profissao.

Certificado e mais
Certificado
Se regularmente tumou parte dos encontros de Bi In os jevens recebem um certificado
no fim do ano letivo.
Este certificado pode tornar-se, por exemplo, uma acrescentaçao para numa aplicação.
Isso mostra que o seu filho, mesmo fora da escola tem lidado com matemática e Ciências, e que ele voluntariamente pode lidar durante um período mais longo com algo
Como tal compromisso não é natural deixará uma impressão muito boa.
Bi In trabalhar em estreita colaboração com os centros de formação de Pangea (Pangea Bildungszentren) em Kaiserslautern e usa seus quartos. Eles têm uma localização
central no centro da cidade e são de fácil alcance.
Os cursos de Bi In são gratuitos!
Se a sua criança gosta de tomar parte nas ofertas adicionais voluntárias paga no
máximo os verdadeiros custos (entrada e/ou despesas de viagem). Mesmo é válido se
em um curso fizerem algo ou experimenta-se, isto pela maior parte não custa nada ou
só o preço o que se paga para o Material e o que é pago pode ser feito naturalmente
também pode ir para casa.
Os responsáveis
BI In um projeto financiado pelo Ministério alemão de educação e pesquisa (BMBF).
O projeto é realizado pela Universidade de ciências aplicadas Kaiserslautern (Fachhochschule Kaiserslautern) e seus parceiros no centro de educação de Pangea, bem
como em estreita colaboração com as escolas, cujos alunos no bi em participar. Um
apoio especial recebe Bi In da educação académica do Kaiserslautern /Akademisches
Bildungszentrum) que opera o centro de educação e formaçao em KL.

Mais informações de Bi In estão disponÍveis na Internet em www.fh-kl.de/biin
ou pessoalmente pelo editora do projeto
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