Despre Asocia ia Psihologilor colari din Illinois
Asocia ia Psihologilor colari din Illinois cuprinde mai
mult de 1.200 de psihologi colari care deservesc
nevoile educa ionale i de sntate mental ale
copiiilor, adul ilor tineri i familiilor de pe tot cuprinsul
statului Illinois.
Pentru a putea beneficia de asisten  în legtur cu
anumite necesit i, v rugm s contacta i psihologul
colar de la coala de unde apar ine i:

Schimbarea
adus
de ctre
psihologul
colar

Numele ___________________________________
Numrul de telefon __________________________
E-mail: ____________________________________
Pentru asisten  suplimentar, pute i contacta:

www.ilispa.org
ilispa@sbcglobal.net

Illinois
School
Psychologists
Association

Fcând o schimbare si ajutându-i pe elevi s-i ating
potenialul
Psihologii colari aduc o contribu ie important la
dezvoltarea social, emo ional i colar a elevilor prin
aportul lor la asigurarea atât a unui mediu educa ional
propice cât i din punctul de vedere al unei snt i
mentale bune. Lucrând în parteneriat cu prin ii,
persoanele din înv mânt i din domeniul de sntate
mental i împreun cu psihologii colari, îi ajutm pe
elevi s-i ating nivelul optim de performan  colar cât
i de prosperitate.
Psihologii colari din statul Illinois sunt specialiti în
domeniile psihologiei dezvoltrii, a snt ii mentale, a
teoriei înv rii, a motiva iei i a educa iei. Ei de in titlul de
master sau de specialist educa ional sau de doctorat i
trebuie s parcurg 60 de ore semestriale
postuniversitare incluzând practica asitat i un an de
stagiatur. To i psihologii colari din statul Illinois trebuie
s fie certifica i de ctre Ministerul Educa iei din Statul
Illinois i pot fi atesta i de ctre Consiliul Na ional de
Atestare al Psihologilor colari. To i psihologii colari
ader la standardele profesionale i la Codul Eticii din
cadrul Asocia iei Na ionale a Psihologilor colari.
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Schimbarea fcut de-a lungul unei continuiti în cadrul
serviciilor prestate
Ca i parte integrant a unei echipe educa ionale i de sntate
mental din cadrul colii, psihologul colar contribuie la o arie larg
de servicii.
Prevenie
Prin evaluarea testelor i a altor date relevante, psihologii colari
asist districtele colare s identifice elevii care prezint un risc
atât la înv tur cât i pe plan emo ional. Utilizând modelele de
rezolvare a problemelor în mod sistematic, ei dezvolt interven ii
bazate tiin ific i care adreseaz problemele de înv are sau de
sntate mental. Deasemenea, psihologii colari contribuie la
dezvoltarea programelor menite s previn violen a, depresia,
suicidul, abuzul de substan e, absenteismul de la coal, sarcina
din timpul adolescen ei i tensiunea creat în rândul elevilor care
prezint risc. Mai mult, programele de pregtire în domeniul
diversit ii elaborate de psihologii colari, creaz respectul elevilor
i aprecierea diverselor culture i stiluri de via , asigurând un
mediu de suport educa ional pentru to i.
Intervenie

Psihologii colari lucreaz fa  în fa  cu copiii i familiile lor în
mod individual sau în grup pentru a ajuta la solu ionarea
conflictelor i a problemelor. Aceast munc poate implica
consiliere psihologic, deprinderea comportamentului social,

management comportamental, luarea deciziilor i
dezvoltarea deprinderilor de rezolvare a problemelor,
cât i alte strategii. Psihologii colari rspund în cazul
situa iilor de criz i a evenimentelor traumatice din
familie, coli sau între colegii de coal.
Consultaie
Psihologii colari dezvolt o rela ie de colaborare
strâns cu prin ii, profesorii i serviciile comunitare în
vederea crerii unei in elegeri a dezvoltrii copilului i în
desemnarea unor interven ii adecvate i efective în
rezolvarea problemelor de înv are i de comportament.
Evaluare
Prin utilizarea unei game variate de tehnici, psihologii
colari conduc evaluri formale i neformale pentru a
determina poten ialul intelectual al elevului, nevoile de
înv are, nivelurile de realizare, func ionarea emo ional
i comportamental cât i deprinderile sociale.
Educaie i planificare
Psihologii colari conduc atât programe de
perfec ionare a cadrelor didactice cât i programe de
educare a prin ilor. Problemele dezbtute în aceste
activit i includ rela iile elevilor, dinamica familiei,
resursele comunitare, strategiile de predare i înv are,
abuzul de substan e, managementul situa iilor de criz
i nu în ultimul rând cum s lucrm cu elevii cu nevoi
speciale sau neobinuit de talenta i.
Pledoarie
Psihologii colari fac trimiteri la specialiti în cazurile de
cuviin . Psihologii colari de multe ori servesc ca i
personae de legtur între parteneriatele dintre coli i
comunit i i colaboreaz deasemenea cu persoanele
legislative în vederea îmbunt irii legisla iei în
domeniul educa iei i a snt ii mentale cât i a
politicilor publice.
Schimbarea adus în coli i în comunitate
Majoritatea psihologilor din statul Illinois lucreaz în
sistemul educa ional de stat i privat. În orice caz,
psihologii colari opereaz atât în spitale cât i în clinici,
în birouri private, în centre de sntate, în universit i,
în comunitate i în agen ii de stat cât i în alte centre.
Serviciile prestate de ctre psihologul colar poate varia
în func ie de locul i cadrul activit ii. Pentru a afla mai
multe despre specificul serviciilor prestate, v rugm s
contacta i psihologul Dumneavoastr local.

