No kalniem līdz jūrai

Informācija vecākiem un aprūpētājiem
Izglītības psiholoģija Aberdīnšīrā

Psiholoģijas izmantošana, lai veicinātu visu bērnu un jauniešu labklājību
un izglītību, lai attīstītu viņu prasmes, pārliecību un izturību panākumu
gūšanai dzīvē.

Kas ir izglītības psihologi?
Izglītības psiholoģijas dienests ir daļa no Aberdīnšīras domes
izglītības un bērnu dienesta.
Katrā skolā ir izglītības psihologs, kurš sadarbojas ar skolas
darbiniekiem un citiem speciālistiem, lai palīdzētu bērniem un
jauniešiem mācīties un gūt sekmes.
Izglītības psihologi izmanto savas zināšanas par psiholoģiju un
mācīšanos, lai palīdzētu pieaugajiem ap bērnu labāk izprast bērnu
vajadzības un noteikt turpmākos soļus viņu mācību darba un
labklājības uzlabošanā skolā.

Kādā veidā darbā ar bērnu iesaistās izglītības
psihologs?
Izglītības psihologi regulāri sazinās ar skolām un apspriež
jautājumus un problēmas.
Ja jums ir jebkādas bažas par savu bērnu, vislabāk ir dalīties tajās
ar skolas darbiniekiem, jo daudzas problēmas var atrisināt skolā,
neiesaistot izglītības psihologu.
Skolas darbinieki sazināsies ar savu nozīmēto izglītības psihologu,
ja viņiem liksies, ka psihologs varētu palīdzēt uzlabot situāciju.
Ja vēlaties, jūs varat paši tieši sazināties ar Izglītības psiholoģijas
dienestu.

1. SOLIS:

Skola lūgs izglītības psihologam sniegt dažus neformālus padomus un ieteikumus −
tā ir profesionāla konsultācija. Mums šajā posmā nav piekļuves tā bērna vai jaunieša
personīgajai informācijai, par kuru mēs runājam, un mēs neglabājam nekādus šādu
pārrunu pierakstus. Izglītības psihologi bieži var palīdzēt skolai kādā jautājumā bez
vajadzības formāli iesaistīties.

2. SOLIS:

Ja psihologs oficiāli iesaistās bērna / jaunieša lietās, tad vienmēr ir nepieciešama
informēta piekrišana. Pēc piekrišanas saņemšanas skola organizēs formālu
konsultāciju.

3. SOLIS:

Konsultācijas laikā izglītības psihologs apspriedīs un izvērtēs problēmas ar tiem
cilvēkiem, kuri vislabāk pazīst bērnu vai jaunieti. Tiem vajadzētu būt vecākiem, skolas
darbiniekiem un citiem speciālistiem, ja nepieciešams. Šī formālā konsultācija ir
pamats psihologa novērtējumam.

4. SOLIS:

Ir svarīgi apsvērt iespēju jūsu bērnam piedalīties šajā konsultācijā, sniedzot bērnam
atbalstu, ja nepieciešams. Jāapsver arī, kā vislabāk ņemt vērā bērna domas.
Sanāksmes beigās tiks saskaņots rīcības plāns. Tas tiks nosūtīts jums un citiem
sarunas dalībniekiem.

5. SOLIS:

Atkārtota konsultācija tiks organizēta, lai novērtētu rīcības plāna sekmes un lemtu par
to, vai nepieciešami citi pasākumi.

Vai izglītības psihologs strādās arī tieši ar manu
bērnu?
Izglītības psihologa novērtējuma sagatavošanai papildus
konsultācijai var tikt vākta informācija par bērnu arī šādos veidos:
• novērojot bērnu skolā vai bērnudārzā;
• iepazīstoties ar bērna skolas darbiem;
• spēlējoties ar bērnu;
• runājot ar bērnu un klausoties viņā;
• izmantojot novērtēšanas materiālus, lai izpētītu lietas,
kas palīdz jūsu bērnam mācīties.
Mēs vienmēr centīsimies strādāt tā, lai pēc iespējas mazāk iejauktos
bērna dzīvē. Šāda veida novērtējumus veiksim tikai tad, ja tam ir
konkrēts iemesls. Jebkura veida izglītības psiholoģijas novērtējuma
mērķis ir iegūt atbalsta plānam nepieciešamo informāciju.

Kā vēl varētu palīdzēt izglītības psihologi?
Dažkārt labākais veids, kā izglītības psihologi var palīdzēt, ir:
• konsultējot un apmācot skolas darbiniekus;
• cieši sadarbojoties ar citiem speciālistiem;
• ieviešot izmaiņas, kas palīdz uzlabot mācīšanos un mācīšanu,
kā arī labklājību;
• strādājot ar skolu darbiniekiem, lai uzlabotu viņu zināšanas un
prasmes īstenot dažādus pasākumus, ko var izmantot skolās,
sniedzot atbalstu bērniem un viņu vecākiem.

Šo brošūru pēc pieprasījuma var saņemt dažādos formātos.
Ja jūs gribat uzzināt vairāk, jūs varat zvanīt, rakstīt vai sūtīt
e-pastu mūsu dienestam, kā arī apmeklēt mūsu tīmekļa vietni:
blogs.glowscotland.org.uk/as/aberdeenshireeps
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