
Poradnia  Poradnia  
Psychologiczno- Psychologiczno- 
PedagogicznaPedagogiczna
dla nauczycieli, uczniów,  dla nauczycieli, uczniów,  
rodziców & pedagogówrodziców & pedagogów

Schulpsychologische   
Beratung

POLNISCH  POLSKIE

Herausgeber

Kreis Steinfurt | Der Landrat 
Schul-, Kultur- und Sportamt 
Schulberatung 
Tecklenburger Str. 10 
48565 Steinfurt

Mit freundlicher Unterstützung von der 
 Schulberatungsstelle Warendorf

 
Stand: Januar 2021

ZGŁOSZENIA

Regionale Schulberatungsstelle 
des Kreises Steinfurt 
Tecklenburger Str. 10 
48565 Steinfurt

Tel.  02551 69-1579 
Fax: 02551 69-1507 
rsb@kreis-steinfurt.de 
www.kreis-steinfurt.de/schulberatungsstelle

Sekretariat otwarty codziennie  
od 8.00 do 13.00.

Tutaj otrzymają Państwo formularze zgłoszeniowe 
oraz informacje o aktualnych dyżurach telefonicznych. 
Wszystkie informacje znajdą Państwo również na 
naszej stronie internetowej.

Jeżeli jesteśmy poza zasięgiem, prosimy o pozosta-
wienie informacji na automatycznej sekretarce.  
Oddzwonimy najszybciej, jak to możliwe.

Doradzamy neutralnie, bezpłatnie,  
dobrowolnie, obowiązuje nas dyskrecja.

WSPIERAMY PAŃSTWA POPRZEZ

Porady 

Moderowanie wspólnych rozmów, np. z 
nauczycielami, rodzicami oraz ew. innymi 
uczestnikami

Obserwacje zajęć w kontekście zasobów

Współpracę z placówkami pedagogicznymi, 
socjalnymi i terapeutycznymi

Wsparcie w procesach i ewaluację

Coaching dla dyrektorów szkół

Spotkania specjalistyczne & dokształcanie

Wsparcie grup roboczych



NAUCZYCIELOM 

Jak udoskonalić swój sposób prowadzenia zajęć?

Jak reagować na nietypowe zachowania uczniów?

Jak zachować równowagę między pracą a życiem 
osobistym?

Jak dzielić się pomysłami na interesujące lekcje?

PRACOWNICY SYSTEMU  
SZKOLNICTWA

Jak uzyskać poradę w sprawie  
konkretnego ucznia / klasy?

Jak dzielić się z kolegami doświadczeniami  
w pracy?

Dokształcanie

Wymiana doświadczeń w zakresie  
skutecznej integracji 

Współpraca w ramach zadań pracownika  
socjalnego szkoły 

Fachowe przemyślenia na temat pracy w szkole

UCZNIOM

Stres w kontaktach z uczniami lub  
nauczycielami

Jak poczuć się lepiej w szkole?

Jak odnosić sukcesy w nauce?

RODZICOM

Jak wspierać dziecko w nauce?

Jak we współpracy z nauczycielami zachować 
kontrolę nad postępami dziecka w nauce?

Jak sprawić, aby dziecko chętnie chodziło do 
szkoły?

Co zrobić, gdy dziecko pada ofiarą mobbingu?

Jaka znaleźć odpowiednią szkołę dla dziecka?

DORADZAMY 

DYREKTOROM SZKÓŁ

Jak wraz z zespołem wypracować i wdrożyć  
nowy plan dla szkoły?

Jak odnosić korzyści z coachingu?

Jak uzyskać wsparcie w zarządzaniu kryzysowym  
w szkole?

Jak zmienić koncepcję szkoły?

k uzyskać wsparcie w integracji nowych dzieci  
i młodzieży w Państwa szkole?


