Für die Zukunft gesattelt.

Giriş
Danışmanlık hizmeti
verdiklerimiz:
ve gizlilik esasına bağlıyız.

Schulpsychologische Beratungsstelle
des Kreises Warendorf
Düsternstraße 55
48231 Warendorf
Tel.: 0 25 81 - 53 42 42

Size nasıl destek veriyoruz:

Faks: 0 25 81 - 53 42 49

• Danışma görüşmeleri

www.schulberatung.kreis-warendorf.de

• Öğretmenler, veliler ve olası diğer katılımcılar
ile toplantılar düzenlenmesi

schulberatung@kreis-warendorf.de

Sekreterlik (Bayan Füchtenkötter) çalışma
saatleri her gün 08:00 - 11.30.

• Kaynaklara yönelik ders gözetimleri

Burada kayıt formunu veya güncel telefon

• Pedagojik, sosyal ve terapötik kuruluşlarla 		

konuşma süresi ile ilgili bilgileri alabilirsiniz. Bu

işbirliği
• Süreç izleme ve değerlendirme
• Okul yönetimi rehberliği
• Branş günleri ve eğitimler
• çalışma gruplarına eşlik etme

ikisini de internet sayfamızdan da edinebilirsiniz.
Bize ulaşamayacak olursanız, telesekretere
mesaj bırakın. En kısa sürede size döneceğiz.
Tarih: 2016 Eylül

www.kreis-warendorf.de

Psikolojik okul
danışmanlığı
öğretmenler, öğrenciler, veliler ve
pedagojik uzmanlar için

Türkisch

Danışmanlık hizmeti
verdiklerimiz:

• Çocuğunuza mobbing yapılırsa ne
yapabilirsiniz?
• Çocuğunuz için uygun okulu nasıl

Öğretmenler:

bulabilirsiniz?

• Ders yönetiminizi bizimle yansıtmak mı
istiyorsunuz?

Danışmanlık hizmeti
verdiklerimiz:

• Zorlayan öğrenci davranışları ile ilgili destek
mi istiyorsunuz?

Okul yönetimleri:

• İş-yaşam dengenizi iyileştirmek mi
istiyorsunuz?
• Öğrenmeye cezbetme hakkında fikir
alışverişinde mi bulunmak istiyorsunuz?

Okul sistemde çalışanlar:
• Bir öğrenci/sınıf hakkında danışmanlık mı
istiyorsunuz?
• Meslektaşlarınızla işiniz hakkında fikir 		
alışverişinde bulunmak mı istiyorsunuz?
• Eğitiminizi geliştirmek mi istiyorsunuz?
• İşinizde kaynaştırmayı nasıl
başarabileceğiniz hakkında fikir
alışverişinde bulunmak mı istiyorsunuz?
• Okul sosyal hizmetler çalışanı olarak
ortaklaşa çalışmaya ilgi duyuyor musunuz?
• Okuldaki çalışmalarınızda bir uzmanlık 		
yansıması istiyor musunuz?

• İş arkadaşlarınızla nasıl okul için yeni bir şey

Danışmanlık hizmeti
verdiklerimiz:
Öğrenciler:
• Sınıf arkadaşların veya öğretmenlerinle
sorun mu yaşıyorsun?
• Okulda kendini nasıl daha rahat
hissedebilirsin?
• Nasıl başarılı bir şekilde öğrenebilirsin?

Ebeveynler:
• Çocuğunuzun öğrenmesine destek
olabilirsiniz?
• Çocuğunuzun öğrenme başarılarını
öğretmenlerle birlikte nasıl gözetim altında
tutabilirsiniz?
• Çocuğunuz okula gitmeyi nasıl sevebilir?

oluşturabilir ve bunu uygulayabilirsiniz?
• Bir rehberlik hizmetinden yararlanmak mı
istiyorsunuz?
• Okul kriz yönetiminde destek mi
istiyorsunuz?
• Okul konseptini değiştirmek mi istiyorsunuz?
• Okulunuza yeni gelen çocukların ve
gençlerin entegrasyonu sürecinde destekmi
istiyorsunuz?

