Das Bildungswerk Weilau(BWW)
Prospect pentru finantarea elevilor(Martie 2012)

Bildungswerk Weilau (BWW) este o asociatie crestina cu sediul in Heddesheim (Baden,
Germania), ce se ocupa cu dezvoltarea invatamnatului in regiunea Reghinului, in nordul
Transilvaniei (Romania).

Bildungswerk Weilau exista datorita unei proprii initiative a Bisericii Evanghelice din
Heddesheim (Baden), impreuna cu Clubul Rotaria Schriesheim-Lobdengau. BWW este membru
al Diaconiei Bisericii Evanghelice Baden.

Bildungswerk Weilau finanteaza elevii cu rezultate bune din clasele XI-XII. BWW se asteapta ca
dupa ce elevii ajung la un examen de bacalaureat, acestia sa isi continue studiile sau sa continue
in cadrul unui post liceal, ca apoi sa poata lucra pe piata romaneasca (prospectul pentru ajutorul
de studiu).
Finantarea va fi oferita in functie de situatia scolara, necesitate si rezultate. Cea mai inalta
finantare este de 720 –Euro.

Criteriile pentru finantare sunt :
• Rezultate scolare bune. Media notelor din ultimele doua diplome sa fie de cel putin 8,00
• Cunostiinte generale de limba germana
• Competenta sociala si religioasa
• Situatia financiara precara
Acte necesare:
• Cel putin doua recomnadari din partea scolii sau a preotului
• Copie a ultimelor doua diplome
• Ο descriere scrisa de dvs. despre locul de munca visat, hobby-uri, activitati sportive, sociale,
religioase

Finantarea este activa in perioada stabilita pentru acest demers, nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar. Ea
poate fi reinoita pe baza ultimei diplome.
In cazul nerespectarii datoriei scolare sau a altor evenimente , finantarea poate inceta sau poate fi
revendicata.
Participarea la intrunirea anuala a bursierilor ai Bildungswerk-ului Weilau este de dorit.
Invitatia pentru aceasta intrunire va fi trimisa de catre colaboratoarea a BWW de la Casa Educatiei
Reghin.
Absolventii ce au fost bursieri la Bildungswerk Weilau(BWW) in perioada scolara (studentie, liceu) sunt
invitati sa se inscrie pentru o bursa in cadrul studiului academic finantat de catre BWW( prospect ajutor
pentru elevi).
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