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Секретарят е на разположение всеки ден от
8:00 до 13:00 ч.

Ние съветваме неутрално, безплатно, доброволно и подлежащо на задължение за
спазване на професионална тайна.

Там ще получите формуляр за регистрация или
информация за актуално време за телефонен
разговор. И двете могат да бъдат намерени на
нашия уеб сайт.
Моля, оставете съобщение на телефонния секретар, ако не се свържете с нас от първия път.
Ние ще ви се обадим възможно най-скоро.

НИЕ ВИ ПОДКРЕПЯМЕ ЧРЕЗ
Консултации
Модериране на общи дискусионни
групи, например с учители, родители
и с евентуални други участници
Ориентирани към ресурсите наблюдения
на класовете
Сътрудничество с педагогически,
социални и терапевтични институции
Подкрепа и оценка на процеса
Подготвка на училищното ръководство
Отворени дни и повишаване на
квалификацията
Подкрепа от работни групи

Училищно
психологическо
консултиране
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НИЕ СЪВЕТВАМЕ

УЧИТЕЛИТЕ

УЧЕНИЦИТЕ

УЧИЛИЩНОТО РЪКОВОДСТВО

Искате ли Вашето водене на часовете да
ни се отрази?

Има ли напрежение между теб и
съучениците или учителите ти?

Искате ли да разработите и въведете със
своите колеги нещо ново за Вашето училище?

Желаете ли помощ при общуване с
предизвикателно ученическо поведение?

Как може да се чувстваш по-добре
в училище?

Искате ли да се възползвате от инструктор?

Искате ли да работите върху баланса между
професионалния и личния Ви живот?

Как може да се учиш успешно?

Искате ли да обмените идеи за увлекателно учене?

СЛУЖИТЕЛИТЕ В
УЧИЛИЩНАТА СИСТЕМА
Желаете ли съвет за даден ученик/клас?
Искате ли да обмените идеи с колеги
за своята работа?
Искате ли да подобрите уменията си?
Искате ли да обмените опит за това, как да е
успешно включването във Вашата работа?
Имате ли интерес за сътрудничество като
училищен социален работник?
Желаете ли професионално отражение за
работата си в училищното ежедневие?

РОДИТЕЛИТЕ
Как можете да помогнете на детето
си в ученето?
Как можете с помощта на учителите
да държите под око успеха в учението
на детето си?
Как може Вашето дете да ходи с
удоволствие на училище?
Какво можете да направите, ако детето
Ви е обект на тормоз?
Как да намерите подходящо училище
за детето си?

Желаете ли помощ при управление на
училищните кризи?
Искате ли да промените Вашата училищна
концепция?
Искате ли подкрепа в процеса на включване
на нови деца на имигранти и млади хора във
Вашето училище?

