
 

 

Що таке CLB? 

CLB – це Центр із супроводу учнів. CLB пропонує супровід та підтримку учням протягом їх 
навчання в школі. Кожна школа співпрацює з CLB. Водночас CLB працює незалежно від школи. 
Послуги CLB завжди надаються безкоштовно. 

Для кого працює CLB? 

CLB працює в першу чергу для учня: тобто для тебе! Ти можеш самостійно звернутися з 
питаннями до CLB. Також у CLB будуть раді допомогти твоїм батькам чи вихователям.  

З ким співпрацює CLB?  

Учень є першим та найважливішим партнером CLB, поряд з батьками. Ми завжди діємо у 
першу чергу в твоїх інтересах. Для CLB важливо, щоб ти добре почувався/лась у школі. Тому 
школа є важливим партнером у нашому супроводі. CLB співпрацює зі шкільними працівниками, 
які допомагають учням (координаторами з догляду чи кураторами учнів). Також учителі та 
директор співпрацюють із CLB у разі потреби. 

 З якими питаннями можна звертатися до CLB? 

До CLB можна звертатися з цілою низкою питань:  

• з питань щодо підтримки або догляду у школі;  
• з питань щодо навчання в школі: вибір навчальної програми, здібності та інтереси, 

прогули та обов’язкове отримання освіти, перехід із початкової школи до середньої, 
навчання та праця;  

• з питаннями про стан здоров'я: фізичний ріст та розвиток, щеплення, психічне здоров’я, 
статеве дозрівання, слух та зір, розлади харчування, залежність, відносини та 
сексуальність;  

• у разі труднощів у школі: читання чи письмо дається важко, навчатися в цілому дається 
важко або навпаки - занадто легко, є проблеми з мовою, концентрацією, увагою та 
методикою навчання;  

• з питань щодо проблем вдома, знущання, розлучення батьків, якщо ти не знаєш як 
поводитися з друзями, якщо ти ментально погано почуваєшся, нервуєшся;  

• тощо   

Як працює CLB?  

Ти можеш самостійно звернутися до CLB. Це можна зробити через працівника CLB, наприклад, у 
школі, а також онлайн через чат CLBch@t та Onderwijskiezer (сайт для пошуку напрямків 
навчання). Школа також може звернутися до CLB з питанням про допомогу.  

CLB завжди буде говорити спочатку з тобою та/або з твоїми батьками (чи одним з твоїх батьків). 
Ми вислухаємо все, що ти хочеш розповісти. Далі ми пояснимо, як саме ми будемо діяти, та 
разом з тобою ми будемо шукати відповідь на твоє питання.  

У CLB працюють представники різних професій: психологи, педагоги, лікарі, соціальні 
працівники, медсестри тощо. Співробітники CLB працюють у команді, де вони постійно 
спілкуються один з одним, щоб вирішити, як найкраще тобі допомогти. Це називається 
командне обговорення.  



 

 

Інколи нам потрібно звертатися до інших партнерів, щоб мати змогу допомогти, наприклад, 
коли необхідно поставити діагноз чи надати необхідну підтримку. Також у цьому випадку ми 
обговоримо все спочатку з тобою. 

CLB дотримується професійної таємниці. Усе, що ти розповідаєш CLB, залишається 
конфіденційним між тобою та CLB. CLB не має права будь-кому передавати цю інформацію. У 
деяких випадках інформація може бути передана, наприклад, батькам чи школі. Працівники 
завжди спочатку узгодять ці дії з тобою. Якщо тобі загрожує небезпека, команда CLB може 
прийняти рішення порушити принципи професійної таємниці. Але вони завжди обговорять цю 
можливість з тобою заздалегідь.  

Ти можеш звернутися до працівника CLB з питаннями про професійну таємницю. 

Систематичний контактний момент 

Через певні регулярні проміжки часу CLB організує систематичні контактні моменти, які раніше 
були відомі під назвою «медичний огляд». Батьків запрошують на перший систематичний 
контактний момент для дошкільнят. Під час систематичного контактного моменту ми 
контролюємо процес твого зростання та розвитку. Також можна поставити нам інші запитання, 
які могли у тебе виникнути. Окрім цього CLB регулярно робить безкоштовну вакцинацію або 
щеплення. 

Як можна зв’язатися з CLB?  

• Контактні дані твого CLB можна знайти на сайті Onderwijskiezer (сайт для пошуку 
напрямків навчання): www.onderwijskiezer.be   

• З CLB можна безкоштовно та анонімно спілкуватися у чаті. Батьки теж можуть 
скористатися CLBch@t. Графік роботи можна знайти на сайті www.clbchat.be   

• Інформацію про напрямки навчання, їх вибір, а також тести на визначення інтересів, 
мотивації та методики навчання можна знайти на Onderwijskiezer (сайт для пошуку 
напрямків навчання): www.onderwijskiezer.be  

http://www.onderwijskiezer.be/
http://www.clbchat.be/
http://www.onderwijskiezer.be/

