
Nuo kalnų iki jūros

Informacija vaikams ir jaunuoliams
Švietimo įstaigų psichologija Aberdynšyre
Naudojantis psichologija padėti pagerinti gerovę ir mokymąsi visiems 
vaikams bei jaunuoliams, lavinti įgūdžius, pasitikėjimą ir atsparumą, 
kurie klestėtų visą gyvenimą.



 

 

Prieš susitikimą 
pasikalbėkite su kuo 
nors, kuo labiausiai 

pasitikite.

Kas yra švietimo įstaigos psichologas?
• Švietimo įstaigos psichologas lanko mokyklas ir dirba su darbuotojais, 

kad padėtų vaikams ir jaunuoliams jaustis laimingiems mokykloje ir 
mokytis bei įgyvendinti tikslus.

• Mes naudojame psichologijos žinias, kad padėtume jums ir šalia jūsų 
esantiems suaugusiesiems nustatyti, kokia parama arba pagalba 
jums reikalinga mokantis ir kad puikiai jaustumėtės mokykloje.

Ką darys švietimo įstaigos psichologai?
• Mes susitiksime su suaugusiaisiais, kurie jus pažįsta geriausiai, kad 

sužinotume daugiau apie jus, kas jums sekasi ir kokių turite sun-
kumų.

• Šiame susitikime žmonės sugalvoja būdų padėti ir kuria planus, kurie 
pagerintų jūsų reikalus mokykloje.

• Mes susitiksime vėliau, kad pamatytume, kaip planas veikia.

Ar galėsiu pasakyti savo nuomonę?
Mes norėtume, kad jūs ateitumėte į savo susitikimą ir padėsime jums 
išreikšti savo nuomonę bei pasidalyti savo mintimis. Mes galime padėti 
jums tai padaryti įvairiais būdais:

Užpildant „myVoice“ 
klausimynąAtvykdami į jūsų 

susitikimą



Surasti naujų 
būdų, kurie padėtų 
vaikams dar labiau 

pamėgti mokyklą

Pasidalyti idėjomis 
su tėveliais ir kitais 
šalia jūsų esančiais 
suaugusiaisiais

Surasti naujų būdų, 
kurie padėtų vaikams 

dar geriau mokytis

Pasidalyti idėjomis 
su mokytojais

Kalbėdamiesi ir jus išklausydami, 
sužinodami, ką jus manote ir jaučiate

Žiūrėdami, kaip jūs dirbate klasėje 
arba žaidžiate žaidimų aikštelėje

Atlikdami keletą užduočių ir veiklų, kad 
pamatytume, kas jums padeda mokytis

Susitikdami su jumis ir kitais 
žmonėmis, kurie jus gerai pažįsta

Ar susitiksiu su švietimo įstaigos psichologais?
Mes skirsime laiko, kad susipažintume su jumis:

Kokius kitus dalykus daro švietimo 
įstaigos psichologai?
Mes galime:



Kaip galite sužinoti daugiau apie Švietimo įstaigos 
psichologo tarnybą?
• Paklauskite žmonių savo mokykloje: mokyklos direktoriaus, 

kuruojančio mokytojo arba kito suaugusiojo.

• Paklauskite savo tėvų arba kitų suaugusiųjų, kurie jumis rūpinasi.

 Galite paskambinti, parašyti arba atsiųsti elektroninį laišką tarnybai 
arba apsilankyti mūsų svetainėje:  www.aberdeenshire.gov.uk/eps
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Paprašius šį bukletą galite gauti įvairiais formatais.
Jei norite gauti daugiau informacijos, skambinkite, 
rašykite arba atsiųskite elektroninį laišką tarnybai  
ar apsilankykite mūsų svetainėje: 
blogs.glowscotland.org.uk/as/aberdeenshireeps

Kontaktinė informacija
Carron Douglas
Principal Educational Psychologist/ 
Pagrindinė švietimo įstaigos psichologė
Woodhill House, Westburn Road
Aberdeen, AB16 5GB
Tel. Nr.: 01224 472840
El. paštas: eps@aberdeenshire.gov.uk



Nuo kalnų iki jūros

Informacija tėvams ir globėjams
Švietimo įstaigų psichologija Aberdynšyre
Naudojantis psichologija padėti pagerinti gerovę ir mokymąsi visiems 
vaikams bei jaunuoliams, lavinti įgūdžius, pasitikėjimą ir atsparumą, 
kurie klestėtų visą gyvenimą.



Kas yra švietimo įstaigos psichologai?
Švietimo įstaigos psichologų tarnyba yra Aberdynšyro savivaldybės 
švietimo ir vaikų teisių apsaugos tarnybų dalis.  

Kiekviena mokykla turi švietimo įstaigos psichologą, kuris dirba 
bendradarbiaudamas su mokyklos darbuotojais ir kitais specialistais, 
kad padėtų vaikams bei jaunuoliams mokytis ir įgyvendinti tikslus.

Švietimo įstaigos psichologai naudoja savo psichologijos žinias ir 
erudiciją, kad padėtų šalia vaikų esantiems suaugusiesiems geriau 
suprasti jų poreikius ir nustatytų tolesnius veiksmus gerinant jų 
mokymąsi ir gerovę mokykloje.

Kaip įsitraukia švietimo įstaigos psichologai?
Švietimo įstaigos psichologas su mokyklomis bendrauja reguliariai 
ir aptaria tuo metu esančias problemas bei susirūpinimą keliančius 
dalykus.

Jei turite kokių nors susirūpinimą keliančių dalykų dėl savo vaiko, 
pirmiausia jais reiktų pasidalyti su mokyklos darbuotojais, kadangi 
daug problemų gali būti išspręsta mokykloje švietimo įstaigos 
psichologui nedalyvaujant.

Mokyklos darbuotojai susisieks su paskirtu švietimo įstaigos 
psichologu, jei manys, kad jis arba ji gali padėti pagerinti situaciją.

Jei norite, galite laisvai su susisiekti su švietimo įstaigos psichologu 
tiesiogiai.



 
 

1 ŽINGSNIS.
Mokykla ieškos neformalių švietimo įstaigos psichologo patarimų ir rekomendacijų; 
tai vadinama profesionalia konsultacija. Mes neturime galimybės naudotis 
asmeniniais duomenimis apie vaiką arba jaunuolį, kuris aptariamas tuo metu, ir 
nesaugome šio pokalbio įrašų. Švietimo įstaigos psichologai gali dažnai padėti 
mokyklai išspręsti problemą formaliai neįsitraukdami.

3 ŽINGSNIS.
Konsultaciniame susitikime su švietimo įstaigos psichologu bus nagrinėjami ir 
vertinami susirūpinimą keliantys dalykai su tais žmonėmis, kurie geriausiai pažįsta 
vaiką arba jaunuolį. Tai turėtų būti tėvai, mokyklos darbuotojai ir prireikus kitos 
tarnybos. Ši formali konsultacija sudaro švietimo įstaigos psichologijos vertinimo 
pagrindus.

4 ŽINGSNIS.
Svarbu, kad jūsų vaikas arba jaunuolis dalyvautų šioje konsultacijoje ir prireikus 
gautų pagalbą. Dėmesys turėtų būti skiriamas į tai, kaip geriausiai įtraukti vaiko 
nuomonę. Susitikimo pabaigoje bus sutarta dėl veiksmų plano. Šis įrašas bus 
persiųstas jums ir kitiems, susitikime dalyvavusiems asmenims.

5 ŽINGSNIS. 
Tolesnis konsultacinis susitikimas rengiamas tam, kad būtų peržiūrėtas sekasi 
įgyvendinti veiklos planą, ir nuspręsta, ar reikia imtis papildomų veiksmų.

2 ŽINGSNIS. 
Kai psichologas formaliai įsitraukia dirbti su vaiku (jaunuoliu), reikia visada gauti 
informuotą asmens sutikimą. Gavus sutikimą mokykla surengs formalią konsultaciją.



Ar švietimo įstaigos psichologas dirbs tiesiogiai su 
mano vaiku? 
Be konsultacinio susitikimo švietimo įstaigos psichologo vertinimas 
gali taip pat apimti informacijos apie jūsų vaiką rinkimą šiais būdais:

• Stebint jūsų vaiką mokykloje arba vaikų darželyje

• Nagrinėjant, kaip vaikas mokosi

• Žaidžiant su jūsų vaiku

• Kalbant arba klausantis jūsų vaiko

• Naudojant vertinimo medžiagą, siekiant ištirti dalykus, kurie padėtų 
jūsų vaikui mokytis.

Dirbdami visada stengsimės pernelyg nesikišti. 
Tokio pobūdžio vertinimus atliksime tik tuo atveju, jei yra tam 
konkreti priežastis. Bet kokio švietimo įstaigos psichologo vertinimo 
tikslas yra padėti suteikti reikiamą informaciją paramos planui.  

Kaip dar švietimo įstaigos psichologai gali padėti?
Kartais geriausi švietimo įstaigos psichologų būdai padėti:

• Teikiant patarimus ir mokymus mokyklos darbuotojams

• Glaudžiai bendradarbiaujant su kitais specialistais

• Rengiant programas, kurios padėtų pagerinti mokymąsi ir mokymą 
bei gerovę

• Dirbant su mokyklomis, kad pagerintų savo žinias ir įgūdžius apie 
skirtingas intervencijas, kurios gali būti naudojamos mokykloje, kad 
padėtų vaikams ir jų tėvams.
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Paprašius šį bukletą galite gauti įvairiais formatais.
Jei norite gauti daugiau informacijos, skambinkite, 
rašykite arba atsiųskite elektroninį laišką tarnybai 
ar apsilankykite mūsų svetainėje: 
blogs.glowscotland.org.uk/as/aberdeenshireeps
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