
  

Отговаря за училищата в  гр. Инсбрук и  
в Западен регион на област Тирол: 
Johny Gabriel, BA 

0664/8329498, johny.gabriel@oezpgs.at 
 

Amir Ghasemi 

0664/88286521 
amir.ghasemi@oezpgs.at 
 

Jasmin Gross, Dipl.SozPäd. 
0664/88286537 
jasmin.gross@oezpgs.at 
 

Sarah Johansson, Dipl.SozPäd. 

0664/8329490 
sarah.johansson@oezpgs.at 
 

Maia Lenz 

0664/8329482 
maia.lenz@oezpgs.at 
 

Mag. Anja Omor 
0664/88286523 
anja.omor@oezpgs.at 
 

Christoph Schullerus, Dipl.SozPäd. 
0664/8329458 
christoph.schullerus@oezpgs.at 
 

Oтговаря за училищата в 
Източен регион на област 
Тирол и в Източен Тирол: 
Mag. Bernadette Salehi 
0664/8329469, bernadette.salehi@oezpgs.at 
 

Mag. Dany El Jammal 

0664/88286524 
dany.el-jammal@oezpgs.at 
 

Yesim Sahan, BA MA 

0664/8329492 
yesim.sahan@oezpgs.at 
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Abteilung Schulpsychologie & Schulärztl. Dienst 
Dr. Brigitte Thöny 
(0512) 9012-9260, brigitte.thoeny@bildung-tirol.gv.at 

Контакт Възложителен орган /институция 
MIT  

Мобилен 
междукултурен екип 
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 Конструктивна интеграция на децата 
в  Тиролските училища  

 

 Целенасочено подпомагане в 
училищата при приема и 
интеграцията на децата в техните  
класове и в училищната им общност 

 

 Консултация и подпомагане в 
семейната среда на децата 

 

 Предотвратяване на социално 
изключване и (етнически) 
конфликти 

 

 Подпомагане и допълване в рамките на 
училищната психология, както и в 
други подпомагащи образователни 
институции 

 

 Предоставяне на равни възможности 
за всички ученици в област Тирол  

 Нашият мултипрофесионален екип се 
състои от:  
психолози  
социални педагози и социални работници 

 
 Нашите езикови 

компетентности: 
Английски 
Арабски 
Български 
Испански 
Персийски: 
Фарси/Дари  
Турски 
Шведски 

Ние живеем (в) хетерогенни класове! 

     Обучение на преподаватели (напр. 
правилен подход към различията, 
интеркултурните компетентности, 
езиковите бариери и т.н.) 

 

    Нашият многоезичен интеркултурен 
екип оказва професионална и 
компетентна помощ  в областта на 
училищната интеграция в Тирол  

 

     Подпомагане на училищата при 
комуникацията с родители (напр. 
контакт и разговори с родителите, 
родителски срещи, училищни 
мероприятия, и т.н.) 

 

     Обучение и консултация в областта на 
училищното развитие 

 

    Провеждане на беседи при конфликтни 
ситуации 

 

     Установяване на контакт с 
извънучилищни подпомагащи структури 
и организации за помощ 

 

     Провеждане на супервизия за учители 

     Социално обучение в класната стая и др. 

Нашите цели  

Мобилни междукултурни екипи 
Нашият екип Нашата дейност 


