Co to jest CLB?
Skrót CLB oznacza Centrum poradnictwa dla uczniów (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). CLB
udziela uczniom porad i wsparcia przez cały okres edukacji. Wszystkie szkoły współpracują z CLB.
Centrum CLB działa niezależnie od szkoły. Usługi świadczone przez CLB są zawsze bezpłatne.
Dla kogo przeznaczone jest CLB?
CLB zostało stworzone przede wszystkim dla ucznia. Czyli dla Ciebie! Możesz przyjść do CLB ze swoimi
pytaniami. W CLB są mile widziani również Twoi rodzice lub opiekunowie.
Z kim współpracuje CLB?
Partnerska współpraca z uczniem to pierwszy i główny priorytet CLB, poza współpracą z rodzicami.
Rozwiązywanie Twoich problemów jest zawsze na pierwszym miejscu.
CLB chce, abyś czuł/czuła się w szkole komfortowo. Dlatego współpraca ze szkołą stanowi ważny
element świadczonego przez nas poradnictwa. CLB współpracuje z organami szkolnymi zajmującymi
się doradztwem dla uczniów (koordynator ds. opieki lub pedagog szkolny). W razie potrzeby CLB
angażuje również nauczycieli i dyrekcję szkoły.
Jakie pytania mogę zadać CLB?
Możesz skontaktować się z CLB i zadać wiele różnych pytań:
•
•
•
•
•
•

pytania o wsparcie lub opiekę w szkole;
pytania dotyczące edukacji: wybór programu nauki, talenty i zainteresowania, wagary i
obowiązek szkolny, przejście od edukacji podstawowej do średniej, nauka i praca;
kwestie zdrowotne: wzrost i rozwój, szczepienia, zdrowie psychiczne, okres dojrzewania
płciowego, wzrok i słuch, zaburzenia odżywiania, uzależnienie, relacje i seksualność;
trudności w nauce: problemy z czytaniem lub pisaniem, zbyt wysoki lub zbyt niski poziom zajęć,
problemy z nauką języków, koncentracją lub skupianiem uwagi, strategie przyswajania wiedzy;
kwestie społeczne: problemy w domu, znęcanie się nad słabszymi, rozwód rodziców, jak
zachowywać się wobec znajomych, gdy czujesz się niekomfortowo we własnej skórze, stres;
inne…

Jak działa CLB?
Możesz sam/sama skontaktować się bezpośrednio z CLB. Zwróć się do pracownika CLB, np. w szkole
lub skontaktuj się online poprzez CLBch@t lub Onderwijskiezer. Szkoła również może zwrócić się do
CLB o poradnictwo.

CLB zawsze porozmawia najpierw z Tobą i/lub Twoim rodzicem/Twoimi rodzicami. Słuchamy tego, co
masz do powiedzenia. Następnie wyjaśniamy, w jakim sposób będziemy postępować i współpracować
z Tobą, aby znaleźć odpowiedzi na Twoje pytania.
W CLB pracują różni ludzie: psycholodzy, pedagodzy, lekarze, pracownicy socjalni, pielęgniarki i inni.
Pracownicy CLB pracują w zespołach i regularnie rozmawiają o tym, jak mogą skutecznie pomóc
uczniom. Nazywamy to konsultacją zespołową.
Czasami musimy zaangażować innych, aby zapewnić Ci jak najlepsze wsparcie, postawić diagnozę lub
zapewnić pomoc. Zawsze omówimy tę kwestię najpierw z Tobą.
CLB jest zobowiązane do zachowania poufności. Wszystko, co powiesz CLB, pozostaje pomiędzy Tobą
a CLB. CLB nie może udostępniać tych informacji innym osobom bez powodu. Jednak w pewnych
sytuacjach może je udostępnić np. Twoim rodzicom lub szkole. Zawsze zwróci się z tym najpierw do
Ciebie. Jeżeli naprawdę grozi Ci niebezpieczeństwo, zespół CLB może podjąć decyzję o naruszeniu
poufności. Jednak najpierw omówi tę kwestię z Tobą.
Pracownicy CLB są zawsze gotowi do udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące poufności.
Systematyczne spotkania
Oczekujemy, że będziesz odwiedzać CLB regularnie w czasie systematycznych spotkań, które wcześniej
nazywano „badaniami lekarskimi”. Rodzice również są zaproszeni na pierwsze systematyczne
spotkanie w okresie przedszkolnym. Korzystamy z tych systematycznych spotkań, aby uważnie
obserwować Twój wzrost i rozwój. Jest to również idealny moment, aby zadać nam wszelkie pytania.
Dodatkowo CLB zapewnia regularne i darmowe szczepienia.
Jak mogę się skontaktować z CLB?
•
•
•

Dane kontaktowe lokalnego biura CLB można znaleźć na stronie internetowej Onderwijskiezer:
www.onderwijskiezer.be.
Możesz też porozmawiać z CLB na czacie – anonimowo i bezpłatnie. CLBch@t jest również
przeznaczony dla rodziców. Godziny otwarcia – patrz strona www.clbchat.be.
Informacje na temat kierunków nauki, wiadomości o tym, co wybrać oraz różne testy do
samodzielnego przeprowadzenia dotyczące zainteresowań, motywacji i strategii przyswajania
wiedzy można znaleźć na stronie Onderwijskiezer: www.onderwijskiezer.be.

