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Czy troszczycie się Państwo o rozwój swojego dziecka? Czy 
Państwa dziecko nie jest wesołe i szczęśliwe? Czy w rodzinie 
pojawiły się problemy? Czy Państwa dziecko ma problemy w 
szkole? Służymy pomocą. 
Kłótnie, zmartwienia, niesubordynacja, strach lub problemy szkolne 
wpływają negatywnie na życie rodziny i powodują niepokój rodziców. 
Być może w Państwa rodzinie mamy do czynienia z rozstaniem 
rodziców lub inną trudną dla dziecka sytuacją. Takie problemy nie 
są obce żadnej rodzinie. Chętnie Państwu pomożemy. 
Zasady współpracy 

W trakcie pierwszej rozmowy z Państwem analizujemy istotę Państwa problemu. Ważne dla nas 

są Państwa doświadczenia, troski oraz pomysły na rozwiązanie problemów. Być może rozsądnym 

będzie przeprowadzenie oddzielnej rozmowy z Państwa dzieckiem. Po niej wspólnie zastanowimy 

się nad możliwymi rozwiązaniami. W trudnych sprawach wspomagamy Państwa lub Państwa 

dziecko także długoterminowo, udzielając porad i wsparcia psychologiczno- terapeutycznego. W 

razie potrzeby włączamy w proces stabilizacji rodzinnej - za Państwa zgodą 

- kolejnych specjalistów. W przypadku problemów szkolnych możemy wdrożyć po rozmowie z 

Państwem i nauczycielem także szkolne środki stabilizujące Państwa dziecko. 

Na nas można polegać 

Placówka poradnictwa wychowawczego kantonu Berno (EB) jest niezależną jednostką doradczą. 

Nasi psychologowie posiadają dyplomy wyższych uczelni na kierunku psychologia oraz 

wykształcenie dodatkowe w zakresie psychologii szkolnej i doradztwa wychowawczego, często 

także wykształcenie terapeutyczne. Zobowiązani są do zachowania tajemnicy. Świadczenia dla 

rodzin, młodzieży i szkół są nieodpłatne. Placówka poradnictwa wychowawczego (EB) jest 

kompetentną instytucją doradczą od chwili narodzin aż do ukończenia zawodowego wykształcenia 

podstawowego i średniego. 

Wystarczy zadzwonić 

Rodzice i młodzież mogą zgłaszać się telefonicznie w jednostce regionalnej, w pobliżu miejsca 

zamieszkania. W razie problemów szkolnych prosimy o omówienie ich najpierw z nauczycielem. 

Gdy będzie to konieczne, zgłosi on Państwa dziecko - za Państwa zgodą - do specjalistycznej 

jednostki. Jeżeli rozmowa w języku niemieckim nastręcza Państwu problemów, będziemy 

wdzięczni za przyprowadzenie osoby, która spełni rolę tłumacza. Jeżeli jest to niemożliwe, 

postaramy się znaleźć odpowiednią osobę. 
 

Odnajdywanie rozwiązań 

Placówka poradnictwa wychowawczego jest instytucją podległą dyrekcji ds. edukacyjnych kantonu 

Berno 
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