
Cum se contactează  
mentorii de părinți?
Coordonarea si contactarea metorilor de părinți  
interculturali este sarcina coordonatorului  
educațional – voluntariat.

Date de contact
Orașul Baden-Baden 
Deparamentul de Educație și Social 

Svetlana Bojcetic 
Coordonatoare educațională – Voluntariat

Im Rollfeld 25 
76532 Baden-Baden 

Telefon:  07221 – 93 14 696 
Fax: 07221 – 93 14 7410 
E-Mail:  svetlana.bojcetic@baden-baden.de
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Mentori interculturali
pentu părinți

Un sprijin pentru părinți și  
instituții de învățământ 

Cine poate contacta mentorii 
interculturali pentru părinți?
•  Toți părinții care își doresc ajutor

•  Învățători, educatori și directori de școli

•  Asistenți sociali pentru educație

•  Consultanți, diverse persoane, instituții  
care lucrează in afara cadrului școlar cu  
familii de migranți

Toate temele discutate sunt tratate confidential!

www.elternstiftung.de

Programul „Mentori interculturali pentru părinți“
este susținut de:

Calificare obținută prin:



Ce fac concret mentorii  
pentru părinți?
Mentorii pentru părinți ...

•  sunt intermediari între părinții care caută ajutor și 
instituțiile de învățământ si le stau la dispoziție.

•  informează asupra sistemului școlar și tipurilor  
de învățământ germane (de ex. trecerea la alt 
nivel școlar).

•  ajută la dificultăți de limbă.

•  facilitează discuții între părinți, educatori și 
învățători, de ex. la conflicte.

•  ascultă și ajută la griji.

•  inițiază contactul cu familii din diferite culturi.

•  sunt la nevoie intermediari între grădinițe/școli  
si părinți.

•  tratează toate temele cu cel mai înalt grad de 
confidențialitate.

•  pot implementa inițiative de ex. seri informative, 
cafenele pentru părinți etc., care fortifică  
participarea părinților la activitățiile școlare,  
la gradiniță, la creșă, în asociații etc.

Ce limbi vorbesc mentorii 
interculturali pentru părinți?
În Baden-Baden, mentorii interculturali pentru  
părinți ajută familiile recent imigrate printre altele 
cu urmatoarele limbi: albaneză, amharică, arabă, 
bulgară, engleză, franceză, italiană, kurdă, rusă, 
spaniolă, turcă, tigrină.

Wir sind gerne für Sie da!

We are happy to support you!

Siamo a Vostra disposizione!

Suntem aici pentru dumneavoastră!

Мы к вашим услугам

Nous sommes ravis de vous aider!

Cine sunt mentorii  
interculturali pentru părinți?
Mentorii pentru părinți ...

•  sunt voluntari care se angajează pentru o  
colaborare reușită între părinți și instituțiile 
educaționale.

•  sunt persoane de contact neutre și de încredere 
pentru părinți, educatori și învățători.

•  clarifică neînțelegerile și pot facilita comunicarea 
sau ajută la îmbunătățirea ei.

•  sunt familiarizați cu perspectiva părintească  
și cu acest rol.

•  sunt persoane calificate de fundația nonprofit  
pentru părinți Baden-Württemberg.

Mentorii interculturali pentru pärinți din 
Baden-Baden cu coordonatoarea pentru 
educație (în stâga de tot) și referenta Fundatiei 
pentru părinți (a 3.a de la dreapta).


