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Вашето дeтe оди во училиште.
Можеби има проблеми.
Вашето дете има проблем со
учењето?
Со читање, пишување, сметање?

Вашето дете не може да слуша
внимателно?

Вашето дете има проблеми со
други деца или возрасни?

Многу често може да помогне
наставникот или наставничката.
Понекогаш тоа не e доволно.
Посакувате повеќе помош?

Прашајте нé нас.
Психолозите во училиштата!
Ние cоработуваме со учллиштeто и
родителите.

Што правиме ние?
Разговараме со вас и вашето дете.
Mоже да биде присутен и
преведувач.

Што можеме да направиме?
•
Заедно да најдеме одговори

Може да го посетиме вашето дете и
во училиштето.

•

Ние набљудуваме внимателно:
•
Како се чувствува вашето дете?
•
Зошто има проблеми?
•
Кои се неговите посилни
страни?
•
Што уште треба да научи?

•
Вашето дете се плаши од
училиштето?

Нашата цел:
За доброто на вашето дете и
неговото учење.

Заедно да работиме на нови
идеи
Заедно да решaвaме проблеми

