
 
 

 
 

Ce este CLB? 

CLB înseamnă Centrul pentru îndrumarea studenților (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). CLB oferă 

studenților îndrumare și sprijin pe tot parcursul perioadei lor școlare. Toate școlile sunt conectate la 

un centru CLB. CLB funcționează independent de școală. Serviciile CLB sunt întotdeauna gratuite. 

Cui se adresează CLB? 

CLB se adresează în primul rând studenților. Adică vouă! Puteți merge la CLB cu propriile voastre 

întrebări. De asemenea, CLB se adresează părinților și tutorilor voștri. 

Cu cine lucrează CLB? 

Parteneriatul cu studenții este prima și principala prioritate a CLB, în plus față de părinți. Preocupările 

voastre sunt pe primul loc. 

CLB vrea ca voi să vă simțiți comfortabil la școală. Acesta este motivul pentru care colaborarea cu școala 

este o parte importantă a îndrumării pe care o oferim. CLB lucrează cu serviciile de consiliere pentru 

studenți ale școlii (coordonator asistență sau consilier universitar). CLB va implica, de asemenea, 

profesorii și directorul școlii, dacă este necesar. 

Ce fel de întrebări pot adresa centrului CLB? 

Puteți contacta CLB pentru diferite întrebări: 

• Întrebări privind sprijinul școlar și asistența școlară 

• Întrebări privind școala: alegerea programului de studiu, aptitudini și interese, absenteism și 

învățământul obligatoriu, tranziția de la învățământul primar la cel secundar, învățare și muncă 

• Probleme de sănătate: creștere și dezvoltare, vaccinări, sănătate mentală, pubertate, tulburări 

de auz și văz, tulburări de alimentație, dependență, relații și sexualitate 

• Dificultăți de învățare: probleme cu cititul sau scrisul, lecțiile sunt prea dificile sau prea ușoare, 

limbile sunt problematice sau concentrarea, atenția și strategiile de studiu reprezintă o 

provocare 

• Probleme sociale: probleme acasă, hărțuire și intimidare, divorțul părinților, cum să acționați 

în preajma prietenilor, senzație de disconfort în propria piele, stres 

• … 

Cum funcționează CLB? 

Puteți contacta singuri CLB, în mod direct. Fie mergeți la un angajat al CLB, la școală, de exemplu, fie 

faceți acest lucru online prin CLBch@t sau Onderwijskiezer. Școala poate solicita, de asemenea, 

îndrumarea CLB. 



 
 

 
 

Întotdeauna, CLB va vorbi mai întâi cu voi și/sau cu părintele (părinții) vostru (voștri). Noi ascultăm ce 

aveți de spus. Apoi vă explicăm cum vom proceda și vom lucra împreună cu voi pentru a găsi răspunsuri 

la întrebările voastre. 

Mulți oameni lucrează la CLB: psihologi, pedagogi, medici, asistenți sociali, asistenți medicali și alte 

persoane. Personalul CLB lucrează în echipă și discută în mod regulat despre cum să vă fie și mai mult 

de folos. Numim acest lucru consultarea echipei. 

Uneori, trebuie să implicăm alte persoane pentru a vă oferi cel mai bun sprijin posibil, de exemplu 

pentru a stabili un diagnostic sau pentru a oferi ajutor. Întotdeauna, vom discuta acest lucru mai întâi 

cu voi. 

CLB are o obligație de confidențialitate. Orice spuneți la CLB rămâne confidențial între voi și CLB. CLB 

nu are voie să împărtășească aceste informații altor persoane fără un motiv bine întemeiat. Totuși, are 

voie să facă acest lucru în anumite situații, părinților sau școlii, de exemplu. Întotdeauna, vă va consulta 

mai întâi pe voi. Dacă sunteți cu adevărat în pericol, echipa CLB poate decide să încalce această 

confidențialitate. Cu toate acestea, întotdeauna ei vor discuta mai întâi cu voi. 

Personalul CLB este întotdeauna pregătit să răspundă la orice întrebări privind confidențialitatea. 

Întâlniri sistematice 

Sunteți așteptați să vizitați în mod regulat CLB pentru întâlnirile voastre sistematice, denumite anterior 

„consultații medicale”. Părinții sunt, de asemenea, invitați la prima întâlnire sistematică, în timpul 

învățământului preșcolar. Folosim aceste întâlniri sistematice pentru a monitoriza îndeaproape 

creșterea și dezvoltarea voastră. Acesta este, de asemenea, un moment oportun pentru orice alte 

întrebări pe care le puteți avea. 

În plus, CLB oferă gratuit vaccinări și inoculări obișnuite. 

Cum contactez CLB? 

• Puteți găsi detalii de contact pentru centrul vostru CLB local pe site-ul Onderwijskiezer: 

www.onderwijskiezer.be 

• De asemenea, puteți discuta cu CLB în mod anonim și gratuit. CLBch@t se adresează și 

părinților. Pentru programul de lucru, accesați www.clbchat.be 

• Pentru informații privind ciclurile de studii, cum să învățați ce să alegeți și diverse auto-teste 

în legătură cu interesele, motivația și strategiile de studiu, accesați Onderwijskiezer: 

www.onderwijskiezer.be 
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