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ΘΕΜΑ: Συνεργασία με την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας
Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σας ενημερώνουμε ότι
είμαστε στη διάθεσή σας για συνεργασία σε ό,τι αφορά περιπτώσεις μαθητών
που κρίνετε ότι χρειάζεται η συμβολή της Υπηρεσίας
Εκπαιδευτικής
Ψυχολογίας. Η ΥΕΨ μπορεί να παρέχει στήριξη για κάθε περίπτωση μαθητή,
αφού προηγουμένως συμπληρωθούν τα σχετικά έντυπα (Νέα διαδικασία
έγκαιρης παρέμβασης για χειρισμό παιδιών με πιθανές μαθησιακές,
συναισθηματικές ή άλλες δυσκολίες).
Για καλύτερη διεκπεραίωση των
περιστατικών, παρακαλείστε όπως ακολουθείτε τις διαδικασίες που
απαιτούνται πριν τη συμπλήρωση των σχετικών εντύπων, αφού στόχος
είναι η προεργασία και η διαχείριση να γίνεται στο χώρο του σχολείου.
2. Επίσης υπενθυμίζουμε την αναγκαιότητα τα έντυπα να είναι πλήρως
και ορθά συμπληρωμένα, συνοδευόμενα από την εξουσιοδότηση των γονέων
με τις υπογραφές και των δύο γονιών. (Τα σχετικά έντυπα βρίσκονται στην
Ιστοσελίδα της Υ.Ε.Ψ).
3. Οι υπηρεσίες των εκπαιδευτικών ψυχολόγων αφορούν όλα τα
παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς και συμπεριλαμβάνουν
προληπτικά και παρεμβατικά προγράμματα στο σχολείο. Για οποιαδήποτε
παρέμβαση που αφορά ομάδες ή και προληπτικό πρόγραμμα που κρίνετε
σημαντικό να αναπτυχθεί στο σχολείο σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην
ΥΕΨ.
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4. Λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας και με στόχο την παροχή
ποιοτικών υπηρεσιών, παρακαλούμε όπως επιβλέπετε
να μην
παραπέμπονται από τα σχολεία σας νέες παραπομπές κατά τους
τελευταίους δύο μήνες της κάθε σχολικής χρονιάς.
Τονίζεται ότι σε επείγουσες περιπτώσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην ΥΕΨ
άμεσα, είτε μέσω Επαρχιακού Λειτουργού της ΥΕΨ είτε με τη Γραμματεία του
κάθε Επαρχιακού της ΥΕΨ.
5. Οι παραπομπές που θα αποστέλλονται στο τέλος κάθε σχολικής
χρονιάς θα παραλαμβάνονται,
πλην όμως η διαχείρισή τους θα
πραγματοποιείται με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, εφόσον η ενεργός
εμπλοκή των διευθύνσεων των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των γονιών
είναι απαραίτητη και συνάδει με τον σύγχρονο ρόλο του σχολείου σε ό,τι
αφορά τη διαφύλαξη και προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των μαθητών.
Η πρακτική της αποστολής παραπομπών λίγο πριν το τέλος της σχολικής
χρονιάς δεν εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον των μαθητών.
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