Illinois School Psychologists Association
Illinois School Psychologists Association representuje
okoo 1,200 szkolnych psychologów którzy su w
pomocy edukacji i psychicznego zdrowia dzieciom,
modzie y i rodzinom w caym Illinois.
Po informacje dla Twojej potrzeby prosz kontaktowa si
z szkolnym psychologem w Twojej szkole:

Szkolni
Psycholodzy
Stwarzaj
Rónice

Nazwisko___________________________________
Telefon____________________________________
Email_____________________________________
Dla wi cej informacji kontaktuj si :
www.ilispa.org
Email: ilispa@sbcglobal.net
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Stworzenie rnicy
pomaga uczniom w osi gninciu
moliwo i
Szkolni psycholodzy maj wany wp yw na socjalny,
emocjonalny i akademicki rozwj uczniw i s u
jako obronca dobrego psychicznego zdrowia oraz
bezpiecznego i popieraj cego ucz cego si otoczenia.
Wsp praca z rodzicami, nauczycielami i
specjalistami, szkolni psycholodzy pomagaj uczniom
w osi gniciu najwyszego celu i dobrego
powodzenia.
Szkolni psycholodzy w Illinois otrzymuj specjalne
szkolenie w rozwoju dzieci, psychicznego zdrowia,
zasady uczenia, motywacji i edukacji. Oni otrzymuj
magistra w dziedzinie, specjalisty od edukacji, albo
stopie doktorata i musz skoczy 60 godzin na
poziomie dyplomowym w czaj cy dowiaczenie pod
opiek i rok praktyki. Szkolni psycholodzy w Illinois
otrzymuj uwierzytelniaj ce papiery od Illinois State
Board of Education i mog mie zawiadczenie od
National School Psychology Certification Board.
Wszyscy szkolni psycholodzy musz przestrzega
fachowe standarty i przepisy etyki od National
Association of School Psychologists.

Stworzenie rónicy
stwarza szeroki zakres
us ug
Integralny cz onek szko y
edukacj i umys owy zaspó
ochrony zdrowia s to
szkolni psycholodzy ktrzy
przyczyniaj si do
szerokiego zakresu us ug.
Zapobieganie
Przez ocenianie próby i
inne odpowiednie dane,
szkolni psycholodzy
pomagaj szkolnym
okrgom rozpoznawa studentów przy ryzyku naukowych
albo uczuciowych kwestiach.Uywanie systematycznego
rozwoju kwesti wzorw, rozwijaj one z punktu widzenia
naukowego s one osadzone na bazie interwencji
skierowane w kierunku problemy ucz ce i psychiczne
wyzwania zdrowia. Szkolni psycholodzy take pomagaj
rozwija programy ktore zapobiegaj gwa towi, depresji,
samobójstwom, narkotykom, opuszczanie szko y, ci y
nastolatkw i nacisku kolegw wród studentw ktorzy
maja wikszy stopie z tymi zwi zanymi problemami.
Dodatkowo, rozmaite wychowuj ce programy rozwijane
przez szkolnych pychologw ktrzy ucz szacunku w
uczniach uznanie dla rnych kultur i zasad ycia,
zapewniaj bezpieczne i podtrzymuj ce uczenie
rodowiska dla wszystkich.
Interwencja
Szkolni psycholodzy czsto pracuj besporednio z
uczniami i rodzicami w grupach albo pojedynczo
opracowywuj system ktry ma pomaga rozwi za
konflikty i problemy. Ta praca moe wymaga
przeszkolenie radcy prawnego oraz spo ecznego,
przeszkolenie prawid owego zarz dzania w podejmowaniu
decyzji i zrczno rozwi zywania problemw i sytuacji.
Szkolni psycholodzy rwnie reaguj na krytyczne
sytuacje, tragiczne wydarzenia w rodzinie, szkole i
rodowisku.
Porady
Szkolni psycholodzy rozwijaj mocny stosunek
wsp pracy z rodzicami, nauczycielami, spo ecznymi
pracownikami aby tworzy zrozumienie rozwoju dziecka i
projektowa zdrowe i efektywne interwencje dla
zachowania si i uczenia si. Szkolni psycholodzy take

konsultuj si ze szkolnymi administratorami w
sprawach i inicjatywach, decyzjach politycznych ca ego
okrgu i rozwojach programw nauki.
Ocena
Uywanie rnych sposobw, szkolni psycholodzy daj
formalne i nieformalne egzaminy aby okrela
intelektualne zdolnoci studenta, potrzeby sposobu
uczenia, osi gnicia poziomu, emotcji, zachowania,
funkcjonowania i socjalne zrczno i.
Edukacja i Planowanie
Szkolni psycholodzy prowadz naukowe szkolenie dla
nauczycieli i take rodzicw. Tematy w tych zajciach i
programach obejmuj stosunek do spo eczenstwa,
rodziny wp yw, spo eczne us ugi, nauczenie i uczenie
zasad, naduywania monopolu, zarz dzania w kryzysie
i jak pracowac z uczniami ktorzy maj niesprawno
albo niezwyk e talenty.
Prokuratura
Szkolni psycholodzy u atwiaj skierowania do
specjalisty kiedy zachodzi potrzeba. Szkolni
psycholodzy czsto s u jako porednicy do
wsp pracy midzy szko a rodowiskem i pracuj z
prawodawcami i politykami aby ulepszy edukacyjne
prawa, psychicznego zdrowia prawa i publiczne prawa.
Stworzenie rónicy w szko ach i w spo eczestwie
W wikszo i szkolni psycholodzy w Illinois pracuj w
publicznych i prywatnych szko ach. Take szkolni
psycholodzy te pracuj w szpitalach, klinikach,
prywatnych gabinetach, uniwersytetach, powiatowych
okrgach i innych zapotrzebowaniach spo eczenstwa.
Stworzenie rónicy w szko ach i w spo eczestwie
W wikszo i szkolni psycholodzy w Illinois
pracuj w publicznych i prywatnych szko ach.
Take szkolni psycholodzy te pracuj w szpitalach,
klinikach, prywatnych gabinetach, uniwersytetach,
powiatowych okrgach i innych zapotrzebowaniach
spo eczenstwa.
Us ugi oferowane przez szkolnych psychologów
mog by zmienne i uzalenione od terytorium i
otoczenia. Aby otrzyma wicej informacji o
specjalnych us ugach kontaktuj si z waszymi
miejscowymi szkolnymi psychologami.

