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EB – Të gjesh rrugë 
Mbështetje për fëmijë dhe të rinj në rrugën e tyre të 
zhvillimit 

Gjatë rrugës së fëmijëve dhe të rinjve për t’u bërë të rritur 
vetë-përgjegjës mund të shfaqen situata, në të cilat një 
këshillim i pavarur psikologjik mund të jetë një ndihmë. 

Këshillimorja për edukim e kantonit Bernë (EB) jep një kontribut, që fëmijë dhe të rinj të gjejnë 

rrugën e tyre dhe zhvillohen pozitivisht. Ne i shikojmë situatat e edukimit dhe të arsimit në mënyrë 

integrale dhe i marrim parasysh personat dhe institucionet pjesëmarrëse. Mirëqenia dhe zhvillimi 

pozitiv i fëmijës ose i të riut qëndrojnë gjithmonë në qendër. Si zyrë e specializuar, e sanksionuar 

në ligj, ne kemi mundësi që në rast të vështirësive në të gjitha nivelet e shkollës të këshillojmë 

prindërit, fëmijët dhe të rinjtë si dhe forcat mësimore dhe të bëjmë kërkesa për masa mbështetëse. 

Nëse është e nevojshme ne lidhemi me zyra të tjera të specializuara. Me porosi të autoriteteve ne 

përgatitem ekspertiza të eksperteve dhe kryejmë këshillime. 

 

Të ndriçohen rrugët – pikënisja jonë 

Ne i dëgjojmë pjesëmarrësit me vëmendje dhe përpiqemi së bashku që të kuptojmë se cilat 

rrethanat kanë çuar në situatën aktuale. Të kuptosh do të thotë të njohësh 
 

Të gjenden rrugë – kontributi ynë 

Në kryejmë biseda dhe vlerësime të kujdesshme. Së bashku me prindërit, fëmijët / të rinjtë dhe 

forcat mësimore ne kërkojmë zgjidhje si dhe rrugë të reja të mundshme. Të njohësh do të thotë 

të nisesh. 

Të shkosh në rrugë – qëllimi 

Qëllimi ynë është që t’i mbështetim prindërit, familjet, fëmijët dhe të rinjtë që të shkojnë në rrugë të 

cilat e nxisin zhvillimin. Ku është e nevojshme ne ofrojmë këshillim të thelluar dhe shoqërim 

terapeutik. Të nisesh do të thotë të ecësh më tej. 

  



 

 

Kush jemi ne 

EB është një këshillimore dhe zyrë e specializuar publike. Ne ofrojmë në zyrat tona rajonale 

vlerësime psikologjike dhe pedagogjike neutrale, konsultime dhe trajtime psikoterapeutike. Ne 

detyrohemi standardeve të etikës profesionale. Psikologet tona dhe psikologët tanë i 

nënshtrohen detyrimit të mbajtjes sekret. 
 

Për çfarë jemi të gatshëm 

Ne ofrojmë mbështetje psikologjike në situata të vështira të edukimit, në rast të ngarkesave 

familjare, zhvillimeve dhe sjelljeve që bien në sy, problemeve shkollore me të mësuarin dhe me 

arritjet dhe në rast të vështirësive të tjera. 
 

Për kë jemi të pranishëm 

Oferta jonë është në dispozicion të prindërve, familjeve dhe të të rinjve si dhe të shkollave, 

specialistëve dhe autoriteteve. Kompetente është EB që nga lindja deri në përfundimin e 

profesional bazë dhe të mesëm. Për kërkuesit e këshillave shërbimet tona janë falas. Porosi të 

autoriteteve janë me detyrim pagese. 
 

Ku na gjeni 

Në afërsi tuaj je gjeni njërën prej katërmbëdhjetë këshillimoreve rajonale. 



 

 

Kështu e gjeni rrugën tek ne 
Zyrat rajonale të këshillimores për edukim (EB/SPE) në 
kantonin Bernë 

 
 
EB Bern 
Effingerstrasse 12, 3011 Berne 
T 031 633 41 41, eb.bern@be.ch 
 
EB Biel 
Bahnhofstrasse 50, 2502 Biel 
T 031 636 15 20, eb.biel@be.ch 
 
EB Burgdorf 
Dunantstrasse 7b, 3400 Burgdorf 
T 031 635 52 52, eb.burgdorf@be.ch 
 
EB Interlaken 
Bahnhofstrasse 20, 3800 Interlaken 
T 031 635 36 50, eb.interlaken@be.ch 
 
EB Ittigen 
Gerbelacker 1, 3063 Ittigen 
T 031 635 99 25, eb.ittigen@be.ch 
 
EB Köniz 
Waldeggstrasse 37, Postfach, 3097 Liebefeld 
T 031 635 24 50, eb.koeniz@be.ch 
 
EB Langenthal 
Jurastrasse 46, 4900 Langenthal 
T 031 636 15 70, eb.langenthal@be.ch 
 

EB Langnau 
Oberstrasse 20, 3550 Langnau 
T 031 636 15 60, eb.langnau@be.ch 
 
EB Spiez 
Seestrasse 34, 3700 Spiez 
T 031 635 99 00, eb.spiez@be.ch 
 
EB Thun 
Scheibenstrasse 11C, 3600 Thun T 
031 635 58 58, eb.thun@be.ch 
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SPE Bienne 
Rue du Contrôle 20, 2502 Bienne 
T 031 635 95 95, spe.bienne@be.ch 
 
SPE Moutier 
Rue du Moulin 2a, 2740 Moutier 
T 032 493 27 78, spe.moutier@be.ch 
 
SPE St-Imier 
Rue du Vallon 26a, 2610 St-Imier 
T 031 636 16 86, spe.tavannes@be.ch 
 

SPE Tavannes 
Grand Rue 4, 2710 Tavannes 
T 031 636 16 86, spe.tavannes@be.ch 

 
 
 

Të gjesh rrugë 

Këshillimorja për edukim është një shërbim i drejtorisë për edukim të kantonit Bernë 
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