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ÎNSCRIERE
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Secretariatul (dna Hatwig) este deschis  
zilnic între orele 8.00 și 13.00.

Acolo veți primi formularul dvs. de înregistrare  
sau informații cu privire la orele de discuții  
telefonice. De asemenea, ambele pot fi accesate  
pe site-ul nostru.

Vă rugăm să lăsați un mesaj pe robotul telefonic,  
dacă nu ați reușit să ne contactați. Vă vom suna  
înapoi în cel mai scurt timp.Vă oferim consiliere neutră, gratuită,  

voluntară și confidențială.

NOI VĂ SPRIJINIM PRIN

Consultări

Moderarea unor runde comune de discuții,  
de ex. cu profesorii, părinții și, eventual,  
alți participanți

Observații orientate către resurse

Cooperare cu instituții educaționale, sociale  
și terapeutice

Acompaniere pe parcursul proceselor și evaluare

Coaching pentru management școlar

Zile dedicate specialităților și cursuri de formare

Acompaniere la cercuri de lucru



CADRE DIDACTICE 

Vreți să reflectați împreună cu noi la metoda dvs.  
de predare?

Aveți nevoie de sprijin în fața unor comportamente 
provocatoare ale elevilor?

Doriți să ameliorați echilibrul dvs. între viața  
personală și cea profesională?

Vrei să faceți schimb de experiență despre  
învățarea stimulantă?

PERSONAL DIN SISTEMUL ȘCOLAR

Aveți nevoie de consiliere despre un elev/o clasă?

Doriți să faceți schimb de experiență cu colegii  
despre munca dvs.?

Doriți să vă perfecționați aptitudinile?

Doriți un schimb de experiență despre implementarea 
cu succes a incluziunii în munca dvs.?

Ca asistent sau asistentă socială, v-ar interesa  
o colaborare?

Doriți o opinie profesională pentru munca  
dvs. pe ansamblu?

ELEVI ȘI ELEVE

Vă stresează colegii de școală sau profesorii?

Cum vă puteți simți mai bine la școală?

Cum se poate învăța cu succes?

PĂRINȚI

Cum poate fi sprijinit copilul dvs. în procesul  
de învățare?

Cum puteți avea o privire de ansamblu  
împreună cu profesorii la progresele pe care  
le face copilul dvs. în procesul de învățare?

Cum poate fi convins copilul să meargă  
cu plăcere la școală?

Ce puteți face atunci când copilul dvs. e  
victimă a mobbingului?

Cum găsiți școala potrivită pentru copilul dvs.?

VĂ OFERIM CONSILIERE 

DIRECTORI DE ȘCOALĂ

Doriți să elaborați și să implementați ceva  
nou pentru școala dvs., împreună cu colegii dvs.?

Doriți să beneficiați de coaching?

Doriți asistență în gestionarea crizelor școlare?

Doriți să vă schimbați conceptul de școală?

Doriți consultanță pentru procesul de incluziune a 
copiilor și tinerilor migranți de la școala dvs.?


