Kim jest Psycholog Edukacyjny (PE)?

Gdzie odbędzie się wizyta mojego dziecka z PE?

Każda szkoła w Regionie Moray pracuje z psychologiem edukacyjnym (PE).
PE jest wykwalifikowany do pracy z dziećmi i młodzieżą, rodzicami/
/opiekunami, pracownikami szkoły i innymi specjalistami, żeby pomagać
dzieciom i młodzieży w jak najlepszym wykorzystaniu ich edukacji.

PE będzie się zwykle spotykał z Twoim dzieckiem w szkole.

PE dąży do uzyskania wyraźnego obrazu, w jaki sposób pomóc Twojemu
dziecku robić postępy w szkole. Może robić to poprzez:
•
•
•
•
•
•
•

Konsultacje z pracownikami szkoły
Obserwowanie Twojego dziecka w szkole
Rozmawianie z różnymi innymi specjalistami, którzy są powiązani z
Twoim dzieckiem
Przeprowadzanie zajęć, aby sprawdzić, jak Twoje dziecko się uczy
Prowadzenie dyskusji z Tobą i Twoim dzieckiem
Oglądanie prac Twojego dziecka
Świadczenie wsparcia w okresach przejściowych, np. kiedy dziecko
zmienia szkołę z podstawowej na średnią

Szkoła lub PE poinformuje Cię, kiedy odbędzie się wizyta.

Czy PE przekaże dalej informacje o moim dziecku?
PE będzie dzielić informacje jedynie z osobami, które według Ciebie
powinny o tym wiedzieć. Zwykle będzie to szkoła i inni specjaliści związani z
Twoim dzieckiem.
Jednak, jeśli istnieje jakieś zagadnienie związane z ochroną dziecka, PE ma
obowiązek podzielenia się taką informacją z Naczelnym Psychologiem (ang.
Principal Psychologist; jest to kierownik wydziału psychologii edukacyjnej),
aby szukać dalszych porad.

Czy ja spotkam się z PE?

PE może często podsunąć szkole i Tobie nowe pomysły i rady o tym, jak
wspomóc Twoje dziecko.

Czasami PE będzie prowadzić dyskusje z pracownikami szkoły odnośnie
Twojego dziecka nawet bez spotykania się z Tobą lub Twoim dzieckiem. Jest
to tak zwana konsultacja. Powinieneś/aś być poinformowany o tym, że ma to
miejsce. Zapis takiego spotkania będzie przechowywany w szkolnej
kartotece Twojego dziecka.

Mogą oni również posłużyć radą odnośnie innych specjalistów, którzy
mogliby pomóc Twojemu dziecku oraz jak udzielić innego rodzaju wsparcia.

Czasami PE może odwiedzić Cię w domu lub spotkać się z Twoim dzieckiem
w szkole.

Czy szkoła potrzebuje mojej zgody, by skierować moje
dziecko do PE?

Jeśli PE spotka się z Twoim dzieckiem, zwykle później odbędzie się
spotkanie z udziałem Twoim i szkoły, aby przedyskutować wnioski oraz parę
pomysłów, w jaki sposób pomóc Twojemu dziecku.

Szkoła może zasugerować, aby skierować Twoje dziecko do PE, jednak do
Ciebie należy ostatnie słowo.

Czy mogę skontaktować się z PE?

Szkoła powinna wyjaśnić Ci dlaczego uważa, że skierowanie do PE jest
dobrym pomysłem.

Możesz skontaktować się z PE, kiedy tylko chcesz. PE zawsze chętnie
odpowie Twoje pytania.

Jeśli wciąż nie jesteś pewien/pewna, możesz porozmawiać z PE, zanim
podejmiesz decyzję.

Szczegóły sposobu kontaktu znajdują się z tyłu tej ulotki.

Jakie mogą być korzyści skierowania do PE?

Możesz zmienić zdanie w każdej chwili odnośnie tego, czy chcesz, aby PE
był włączony w sprawę.

Szkoła poinformuje Cię, który PE będzie pracować z Twoim dzieckiem.

Prosimy o skontaktowanie się z nami jeśli tylko
chciał(a)byś wiedzieć więcej
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