
Od gór do morza

Informacje dla rodziców i opiekunów
Psychologia wychowawcza na terenie 
Okręgu Aberdeenshire
Korzystanie z psychologii w celu poprawy samopoczucia i nauki 
wszystkich dzieci i młodocianych, aby mogły rozwijać swoje 
umiejętności, pewność siebie oraz odporność i dzięki temu rozkwitać 
przez całe swoje życie.



Kim jest psycholog wychowawczy?
Dział ds. Psychologii Wychowawczej (Educational Psychology Service) 
stanowi część Wydziału ds. Oświaty i Nieletnich (Education and Children’s 
Services) Samorządu Terytorialnego Okręgu Aberdeenshire (Aberdeenshire 
Council).  

Każda szkoła ma swojego psychologa wychowawczego, który współpracując 
ze szkolnymi pedagogami i innymi specjalistami pomaga dzieciom 
i młodocianym w nauce i osiąganiu przez nich w życiu dobrych wyników.

Korzystając z wiedzy psychologicznej i pedagogicznej psycholog 
wychowawczy pomaga osobom dorosłym odpowiedzialnym za dane dziecko 
lepiej zrozumieć jego potrzeby i ustalić, jakie czynności należy podjąć, aby 
poprawić jego naukę i samopoczucie w szkole.

W jaki sposób angażowany jest psycholog wychowawczy?
Psycholog wychowawczy utrzymuje ze szkołą regularny kontakt i omawia 
z nią aktualne problemy i zastrzeżenia.

Jeżeli martwi coś Państwa w związku z Państwa dzieckiem, najlepiej 
podzielić się tym w pierwszej kolejności z pedagogami szkoły, gdyż 
wiele problemów można rozwiązać w szkole, bez potrzeby angażowania 
psychologa wychowawczego.

Personel szkoły skontaktuje się ze swoim psychologiem wychowawczym, 
jeżeli uzna, że może on pomóc w poprawie sytuacji.

Jeżeli Państwo wolą, mogą się Państwo bezpośrednio skontaktować 
z Działem ds. Psychologii Wychowawczej.



 
 

KROK NR 1:
Szkoła zasięgnie od psychologa wychowawczego w ramach fachowej konsultacji 
pewnych nieoficjalnych porad i zaleceń. Nie mamy na tym etapie dostępu do 
danych osobowych dziecka lub młodocianego będącego przedmiotem dyskusji i nie 
przechowujemy żadnych zapisów pochodzących z takiej rozmowy. Psychologowie 
wychowawczy często pomagają szkole z problemem bez potrzeby bycia oficjalne 
zaangażowanym w sprawę.

KROK NR 3:
Podczas spotkania konsultacyjnego psycholog wychowawczy zbada i przeanalizuje 
obawy z osobami, które znają dziecko/młodocianego najlepiej. W konsultacji tej 
udział powinni wziąć rodzice, personel szkolny oraz, w odpowiednich przypadkach, 
inne instytucje. Ta oficjalna konsultacja stanowi podstawę oceny psychologa 
wychowawczego.

KROK NR 4:
Należy rozpatrzeć możliwość udziału dziecka lub młodocianego w konsultacji i, 
w odpowiednich przypadkach, pomóc mu w tym. Pod uwagę należy wziąć, jak 
najlepiej uwzględnić poglądy Państwa dziecka. W rezultacie spotkania uzgodniony 
zostanie plan działania, który zostanie wysłany Państwu oraz innym uczestnikom 
konsultacji.

KROK NR 5:
Przeprowadzane jest kontrolne spotkanie konsultacyjne w celu oceny skuteczności 
planu działania i ustalenia, czy wymagane są jakiekolwiek dalsze działania.

KROK NR 2:
W przypadku oficjalnego zaangażowania psychologa w sprawę dziecka/młodocianego 
wymagana jest zawsze świadoma zgoda, po wydaniu której szkoła organizuje oficjalną 
konsultację.



Czy psycholog wychowawczy będzie bezpośrednio 
pracował z moim dzieckiem? 
W dodatku do spotkania konsultacyjnego ocena psychologa wychowawczego 
polegać może również na zbieraniu informacji na temat Państwa dziecka 
poprzez:

• Obserwowanie Państwa dziecka w szkole lub przedszkolu

• Przyglądanie się pracy szkolnej Państwa dziecka

• Zabawę z Państwa dzieckiem

• Rozmawianie z Państwa dzieckiem i słuchanie tego, co ma do powiedzenia

• Korzystanie z materiałów oceny, aby zbadać rzeczy, które pomagają Państwa 
dziecku w nauce.

Będziemy zawsze starać się pracować w możliwie najmniej inwazyjny 
sposób. Tego typu oceny przeprowadzać będziemy wyłącznie w przypadku 
istnienia ku temu konkretnego powodu. Celem jakiegokolwiek rodzaju oceny 
psychologa wychowawczego jest udzielenie pomocy w przygotowaniu planu 
wsparcia dziecka.  

W jaki inny sposób może pomóc psycholog 
wychowawczy?
Czasami najlepszym sposobem, w jaki psycholog wychowawczy może 
pomóc, to:

• Udzielenie personelowi szkolnemu porad i zapewnienie mu szkolenia

• Bliska współpraca z innymi specjalistami

• Praca rozwojowa pomagająca w poprawie nauki i nauczania oraz 
samopoczucia

• Współpraca z personelem szkoły w celu wzbogacenia jego wiedzy i poprawy 
jego umiejętności związanych z różnymi środkami interwencji, z których 
skorzystać można w szkole, aby pomóc dzieciom i ich rodzicom.
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Niniejsza ulotka dostępna jest na prośbę w innych formatach.
Więcej informacji uzyskają Państwo dzwoniąc do nas,  
pisząc do nas, w tym na adres e-mail, lub zaglądając na  
naszą stronę internetową: 
blogs.glowscotland.org.uk/as/aberdeenshireeps

Dane kontaktowe
Carron Douglas
Główny psycholog wychowawczy 
Principal Educational Psychologist
Woodhill House, Westburn Road
Aberdeen, AB16 5GB

Tel.: 01224 472840

E-mail: eps@aberdeenshire.gov.uk


