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Państwa dziecko chodzi do szkoły.
Może pojawiły się jakieś problemy?
Czy są to problemy związane z nauką:
z czytaniem , pisaniem, liczeniem ?

Może Państwa dziecko nie słyszy
dobrze?

Może Państwa dziecko ma problemy z
innymi dziećmi czy dorosłymi ?

Może dziecko boi się szkoły ?

W wielu problemach może pomóc
nauczyciel .
Czasami jednak to nie wystarcza.
Może Państwo potrzebują
dodatkowej pomocy ?

W takim wypadku proszę zapytać
nas - psychologów szkolnych !
My współpracujemy ze szkołą i
rodzicami.
Co można zrobić?
•
Wspólnie znaleźć odpowiedź.
•
Wspólnie opracować nowy
pomysł.
•
Wspólnie rozwiązać problem.

Nasz cel:
Państwa dziecko musi czuć się dobrze
i musi mieć dobre warunki do nauki.
Co my robimy?
Rozmawiamy z Państwem i Państwa
dzieckiem.
W tym może nam pomóc tłumacz.

Może mamy przypatrzeć się dziecku
w szkole ?
Zwracamy uwagę :
•
Jak czuje się Państwa dziecko w
szkole;
•
Dlaczego pojawiają się
problemy;
•
Co dziecko już potrafi;
•
Czego musi się jeszcze nauczyć.

