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Qendra e medicinës sociale wallisi i epërm

Puna sociale e shkollës ësht një qendër e kshillimit e medicines sociale e qendrës për Oberwallis, dhe punn nëpër shkolla direkt në vend. Ofertat tona jan vullnetare dhe pa pages.

Ofertat tona:
…për nxënësit/set:
Ke ndonjë ide në kokë, që ke dëshir ta shëndrrosh? Të nevoitet mbështetje
apo thjesht ndonjë kshill? Ke mosmarrveshje në shkoll apo në shtëpi?
Ke ndonjë vështërsi? E ndjen veten i vetëm? A ja ban gajle apo a bëhesh merak për ndokend?
– Sëbashku dota gjejm një zgjidhje dhe dotë jet më leht!

Qëllimet tona:

Parimet tona:

- Ne i forcojm kompetencat personale dhe sociale
te nxënit/ses.

- Ne ofrojm mbështetje të shpejt dhe jo të komplikuar.

…për prindërit:
- Ne jemi perona përgjegjës për prindërit me pasiguri në sjellje shkollore për fëmijët.

- Ne ofrojm në punën ton mirqenjën e fëmijës ne
qendër.

- Ne i mbështetim prindërit në kontakt me shkollen dhe kemi mundësin sipas dëshirës të marrim
pjes në mbrëmjen e prindërve ose me ndonjë konflikt me shkollën tju ndihmojm.

- Ne bashkpunojm me prindërit e fëmijës dhe i ftojm
ata për qdo rast.

- Nëse dëshironi, mundemi tju ndihmojm në kontakte edhe me organet e specializuara.

- Ne i kshillojm dhe i mbështesim nxënësit/set,
mësuesët dhe prindërit.
- Ne e kryejm një kontribut për një klim të mir
në shkoll.

- Ne përqojm dhe qëndrojm pa ja mbajtur nga njëra
apo tjetra an.
- Ne e mbajm bisedën në fshehtësi.

…për shkollen:
- Ne ju ofrojm mësuesve shkëmbim profesional në lamin e kompetencave sociale te nxënësit/ses.
- Ne i këshillojm dhe i mbështesim personelin e shkollës dhe mësuesët në shqetësimet e tyre në
kulturen e shkollës dhe dinamikën në klas.
- Në bashkpunim me mësuesët punojmë në temat sociale në klas.
- Ne përdorim punën e parandalimit.
Weitere Informationen: www.schulsozialarbeit-nbv.ch

