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EB – pomoc w rozwiązywaniu problemów 
Wsparcie dla dzieci i młodzieży w ramach ich rozwoju 

W okresie, kiedy z dzieci lub młodzieży stajemy się w pełni 
odpowiedzialnymi osobami dorosłymi, mogą występować 
sytuacje, w których przydatne mogą okazać się niezależne 
porady psychologiczne. 

Placówka poradnictwa wychowawczego kantonu Berno (EB) przyczynia się do wskazania 

dzieciom i młodzieży ich drogi życiowej i realizuje plan pozytywnej motywacji. Analizujemy 

sytuację wychowawczą i edukacyjną całościowo i uwzględniamy uczestniczące w tym procesie 

osoby oraz instytucje. Dobro i pozytywny rozwój dzieci lub młodzieży jest zawsze w centrum 

naszej uwagi. Jako usankcjonowana ustawowo jednostka specjalistyczna mamy możliwość 

doradzania i wspierania rodziców, dzieci i młodzieży oraz nauczycieli w razie problemów 

szkolnych, występujących na wszystkich poziomach nauczania i podejmowania odpowiednich, 

motywujących środków. W razie konieczności zapewniamy kontakt z innymi jednostkami 

specjalistycznymi. Na zlecenie władz sporządzamy fachowe ekspertyzy i prowadzimy 

wyznaczone spotkania w zakresie poradnictwa. 

Nasze zaangażowanie 

Z uwagą słuchamy uczestników i próbujemy wspólnie zrozumieć, co było przyczyną aktualnie 

zaistniałej sytuacji. Zrozumienie to rozpoznanie problemów. 
 

Odnalezienie rozwiązania to nasze zadanie 

Starannie prowadzimy rozmowy i dokonujemy rzetelnych ocen. Wspólnie z rodzicami, dziećmi / 

młodzieżą i nauczycielami poszukujemy rozwiązań oraz nowych perspektyw. Rozpoznać 

problem oznacza móc go rozwiązać. 

Celem jest podążanie wytyczoną drogą 

Naszym celem jest wspomaganie rodziców, rodzin, dzieci i młodzieży w podążaniu wytyczoną 

drogą, wspomagającą ich rozwój. W sytuacjach, w których jest to konieczne, pogłębiamy nasze 

porady i wspomagamy je metodami terapeutycznymi. Rozwiązanie problemu oznacza 

personalny rozwój. 

  



 

 

 

Kim jesteśmy 

Placówka poradnictwa wychowawczego EB jest publiczną jednostką specjalistyczną i doradczą. W 

naszych przedstawicielstwach regionalnych sporządzany neutralne oceny psychologiczno- 

pedagogiczne, oferujemy porady i opiekę psychologiczno-terapeutyczną. Obowiązują nas zasady 

etyki zawodowej i fachowe standardy. Naszych psychologów obowiązuje zasada zachowania 

tajemnicy. 

Co oferujemy 

Oferujemy wsparcie psychologiczne w trudnych sytuacjach wychowawczych, trudnościach 

rodzinnych, problemach rozwojowych i behawiorystycznych, szkolnych problemach dotyczących 

uczenia się i braku postępów edukacyjnych, a także w przypadku innych trudnych sytuacji. 
 

Kogo wspieramy 

Nasza oferta doradcza skierowana jest zarówno do rodziców, rodzin, dzieci i młodzieży jak 

również do szkół, specjalistów i władz. Placówka poradnictwa wychowawczego (EB) jest 

jednostką kompetentną od chwili narodzin aż do ukończenia zawodowego wykształcenia 

podstawowego i średniego. Nasze świadczenia są bezpłatne dla osób poszukujących wsparcia. 

Zlecenia ze strony władz są odpłatne. 

Gdzie można nas znaleźć 

W pobliżu miejsca Państwa zamieszkania można znaleźć jedną z czternastu regionalnych 

jednostek doradczych. 



 

 

Jesteśmy do dyspozycji w regionalnych placówkach 
poradnictwa wychowawczego (EB/SPE) w kantonie Berno 

 
 
EB Bern 
Effingerstrasse 12, 3011 Bern 
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  
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 

 
 
 
 
 

 
Pomoc w rozwiązywaniu problemów 

Placówka poradnictwa wychowawczego jest instytucją podległą dyrekcji ds. edukacyjnych 

kantonu Berno 

www.be.ch/erziehungsberatung 

www.be.ch/spe 
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