Aconselhamento no
ReBBZ de Wilhelmsburg
❖ Aconselhamento e apoio para
alunos, pais, professores e
instituições de ensino.
❖ Equipa de professores, pedagogos
sociais, pedagogos em educação
especial e psicólogos
❖ Independente de instituições
escolares e vinculado pelo
segredo profissional
❖ Responsável por todas as
instituições de ensino e pelos
vários tipos de ensino das Ilhas do
Elba
❖ Cooperação e interligação com
outras instituições da cidade
❖ Acompanhamento escolar

Aconselhamento
Krieterstraße 2a

21109 Hamburg
Telefone: +49 40/42 81 28 311
rebbz-wilhelmsburgberatung@bsb.hamburg.de

Localização da instituição de
ensino
Krieterstraße 2

Centro regional de formação e
aconselhamento

21109 Hamburg
Telefone: +49 40/42 88 85 30
Fax: +49 40/42 88 853 22
rebbz-wilhelmsburg-bildungkrieterstraße@bsb.hamburg.de

Localização da instituição de
ensino
Zeidlerstraße 50
21107 Hamburg
Telefone: +49 40 / 42 888 53 50
Fax: +49 40 / 42 888 53 63
rebbz-wilhelmsburg-bildungzeidlerstrasse@bsb.hamburg.de

Ajudamos as crianças que necessitam de
apoio nas áreas linguísticas, de
aprendizagem e de desenvolvimento
socioemocional.
Aconselhamos os pais e as crianças em
matéria de formação e educação.
Direção-geral: Dagmar von Linde-Suden
Direção de formação: Martin Hattenhauer
Direção de aconselhamento: Stefan MaassHinrichs

Saiba mais na nossa página internet:
http://rebbz-wilhelmsburg.hamburg.de/

Localização da instituição de ensino
Krieterstraße

Os nossos alunos devem adquirir a
capacidade de
tomar decisões autonomamente.

Objetivos
❖ Desenvolvimento das competências
linguísticas e comunicativas
❖ Melhoria dos princípios de
aprendizagem
❖ Desenvolvimento de competências
sociais
❖ Fortalecimento da personalidade no
seu todo

Ensino também de acordo com
planos de formação e enquadramento
letivo geral
As crianças permanecem connosco até
deixarem de necessitar de apoio especial.
Escola com horário completo das 8:00 às
16:00 horas
para pré-escola e 1.º a 4.º anos letivos se necessário, é
possível obter prolongamento.

Escola em movimento
Natação,
Intervalos ativos

No final do primeiro ciclo do ensino básico, as
crianças têm a possibilidade de frequentar a
escola no ensino secundário, na instituição
situada em Zeidlerstraße. Orientamo-nos pelos
objetivos mencionados e formamos
individualmente e orientados para o futuro.

Os nossos pontos principais:
Jeki
Um instrumento para
cada criança

❖ Possibilidade de
obter o 1.º nível educacional
❖ Escola com horário completo das 8:0016:00 horas
❖ Pequenos grupos de aprendizagem
❖ Apoio individual
❖ Ensino de acordo com os planos de
formação letivos comum ou diferenciado,
em função dos objetivos

Princípios
❖ Ensino individualizado para o nosso corpo
discente heterogéneo com as suas
necessidades individuais
❖ Ensino com orientação favorável à
componente linguística e à aprendizagem
❖ Promoção das capacidades motoras
❖ Promoção da atividade musical
❖ Ensino terapêutico/pedagógico de
desenvolvimento

Localização da instituição de ensino
Zeidlerstraße

❖ Pedagogia na ilha
Teatro
e escola

❖ Orientação profissional
❖ Preparação profissional
Dia de prática para 8.º e 9.º anos letivos.
❖ (Estágio numa empresa, oficina de
bicicletas, oficina de PC, projetos e
jardinagem, oficina de madeira, jornal
escolar)
❖ Prática profissional 2 dias por semana no
10.º ano
❖

