
Amt für Schule und Weiterbildung

Sprijin în materie de 
educație

ȘCOALĂ
ASISTENȚĂ

CONSILIERE

EDUCAȚIE

IDEI

pentru eleve și elevi din  
familii de migranți

Fallscouts

Contact școli primare: Amt für Schule und Weiterbildung
Abt. Integration, Bildungsberatung, Schulsozialarbeit

Anna Eppels
Tel. 02 51/4 92-28 86, Mobil: 01 51/12 28 53 28 
eppels@stadt-muenster.de

Eva Brüning
Tel. 02 51/4 92-28 23, Mobil: 01 76 /14 95 00 71 
brueninge@stadt-muenster.de

Contact școli secundare: Verbund Sozial therapeutischer  
Einrichtungen NRW e. V. (VSE NRW e. V.)

Fiona Hinz (Cartier Nord, Nord-Est)
Tel. 01 78/ 4 70 58 24 
hinz.fallscout@vse-nrw.de

Joanna Harmus (Cartier Sud-Est)
Tel. 01 78/ 4 70 59 12 
harmus.fallscout@vse-nrw.de

Ludgera Voß (Cartier Sud-Est)
Tel. 01 78/ 4 70 58 19
l.voss@vse-nrw.de

Katharina Schöne (Cartier Vest))
Tel. 01 78/470 59 70
schoene.fallscout@vse-nrw.de

Jan Haberecht (Cartier Sud-Vest))
Tel. 01 78/ 4 70 58 18
haberecht.fallscout@vse-nrw.de

Philipp Naumann (Cartier Sud-Vest
Tel. 01 76/14 70 57 41
naumann.fallscout@vse-nrw.de
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Fallscouts sprijină copiii, adolescenții și familiile de migranți  

Suntem asistenți în materie de educație.

Sprijinim familiile. Însoțim, consiliem și  
acordăm sprijin.

În cartier, acasă și la școală

  Sprijinim părinții în comunicarea cu școala și pe teme 
de educație.

•  Vă consiliem pe dvs. și pe copiii dvs., arătăm cum pot 
avea succes în parcursul școlar, unde și cum pot merge 
mai departe și cine îi poate ajuta.

•  Avem contacte cu multe instituții de consultanță și 
învățământ, cunoaștem programe de sprijinire a  
elevilor și oferim intermediere inclusiv, de exemplu, 
pentru înscriere în asociații sportive și muzicale.

Discuții cu Fallscouts pot fi programate individual –  
suntem flexibili în ceea ce privește data și ora, precum  
și locul de întâlnire. 

În cafenele pentru părinți

•  Vă invităm la cafenele pentru părinți din cartier – în 
Centre pentru Familie sau instituții pentru migranți – 
unde vă informăm pe teme de educație și răspundem 
la întrebările dvs.

Sedii ale Fallscouts există în orice cartier; dacă este  
nevoie de ei, aceștia vin în orice școală.

Contactați-ne pur și simplu dacă aveți nevoie de 
sprijinul unui Fallscout.

Sprijinim specialiștii. Cooperăm, acordăm 
sprijin și interconectăm.

Fallscouts completează programele de asistență 
socială în mediu școlar și programele educaționale.

•  Sprijinim comunicarea între familiile de migranți și 
școală sau alte instituții de învățământ și consiliere.

•  Consiliem specialiști pentru dezvoltarea de sisteme de 
sprijin individuale și la coordonarea programelor. 

•  Sprijinim munca interculturală cu părinții elevilor.
•  Dacă este necesar, participăm la consultații cu părinții 

și la ședințe cu părinții.

Cooperăm cu centre de consultanță și instituții de 
învățământ din cartier, asigurând astfel o bună integrare 
a familiilor la fața locului. Dacă este necesar, colaborăm 
cu traducători, respectiv cu persoane care pot 
intermedia lingvistic și cultural.

Fallscouts lucrează în toate formele de învățământ  
și pot fi solicitați de toate școlile.


