Ulotka o pracy pedagoga – dla uczniów
Pedagog szkolny to osoba, dla której najwaŜniejsze jest dobro dziecka.
Mogę zagwarantować Ci, Ŝe:
♦ nie krzyczę
♦ nie krytykuję
♦ nie oceniam
♦ nie wyśmiewam
♦ nie wydaję osądów
lecz:
♦ wysłucham
♦ podpowiem
♦ doradzę
♦ zrozumiem
♦ będę dyskretna.
Pamiętaj, Ŝe kaŜdy Twój problem jest dla mnie waŜny i postaram się zrobić wszystko, aby
pomóc Ci go rozwiązać. Szczególnie zapraszam Cię, gdy:
♦ pojawia się w Twoim Ŝyciu sytuacja, z którą nie potrafisz sobie poradzić,
♦ masz problemy w nauce,
♦ nie potrafisz porozumieć się z nauczycielami,
♦ masz problemy rodzinne,
♦ nie potrafisz nawiązać kontaktu z rówieśnikami,
♦ chciałbyś pomóc innym,
♦ wpadłeś na świetny pomysł, którego sam nie potrafisz zrealizować,
♦ masz problemy osobiste,
♦ chciałbyś podzielić się radością, sukcesem lub smutkiem,
♦ czeka Cię trudna kartkówka lub sprawdzian, do którego nie potrafisz się sam
przygotować,
♦ chciałbyś wprowadzić zmiany w Ŝyciu szkoły
♦ oraz w kaŜdej innej waŜnej dla Ciebie sprawie.
Zapraszam Cię, mój gabinet mieści się w piwnicy gimnazjum za salą nr 10. Znajdziesz
mnie tu w następujących godzinach:
II semestr 2012/2013 -od 28 I
Dzień tygodnia

Godziny

Poniedziałek

900 – 1415

Wtorek

800 –1115

Środa

800 – 1315

Czwartek

800 – 1415
800– 930
1030 – 1300

Piątek

Ponadto moŜesz skontaktować się ze mną telefonicznie 52 334 6308 wewn. 35 lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej pedagog_gostycyn@poczta.onet.pl
MoŜesz skorzystać równieŜ z oferty zajęć pozalekcyjnych, które prowadzę:
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami
w nauce, czyli z dysleksją – poniedziałek na 7 lekcji,
- zajęcia z uczniami w ramach przygotowania do sprawdzianów i kartkówek , zaliczeń –
stosownie do potrzeb uczniowie zgłaszają się co najmniej dwa dni wcześniej,
- prowadzę teŜ zajęcia korekcyjno-kompensacyjne indywidualne z uczniami mającymi
trudności w nauce, po wcześniejszym uzgodnieniu i uzyskaniu zgody rodzica,
- zajęcia psychopedagogiczne z zakresu poprawy komunikacji interpersonalnej – po
zebraniu min. 8 osób z gimnazjum,
- koordynuję teŜ udział uczniów w zajęciach psychoterapeutycznych.

