ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OKRESIE
NAUKI ZDALNEJ
W czasie trwania nauki zdalnej do dyspozycji Rodziców oraz uczniów pozostają
szkolni specjaliści (pedagog, psycholog szkolny, nauczyciele współorganizujący
kształcenie specjalne), którzy zdalnie i stacjonarnie prowadzą porady i konsultacje
oraz wsparcie dla uczniów i Rodziców.
W okresie pandemii, pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole organizowana
i udzielana jest na odległość i stacjonarnie. Prowadzone są wszystkie zajęcia
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którymi objęci byli uczniowie
przed zawieszeniem zajęć w szkole. A w szczególności - zajęcia rewalidacyjne
i dydaktyczno-wyrównawcze. Zajęcia planowane są zgodnie z tygodniowym
harmonogramem zajęć ucznia, uzgodnionym z uczniem i Rodzicami ucznia.
Nauczyciele i specjaliści prowadzą zajęcia bieżące oraz rewalidacyjne
i wyrównawcze, dostosowując materiał edukacyjny do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
Pomoc psychologiczno- pedagogiczna realizowana jest poprzez:








aplikację Microsoft Teams oraz dziennik elektroniczny Vulcan, jak również
stronę internetową naszej szkoły oraz formy komunikacji uzgodnione
z Rodzicami i Uczniami przez wychowawców,
wskazywanie linków do interaktywnych portali edukacyjno-terapeutycznych
dostępnych on-line ze wskazaniem odpowiedniego zadania lub ćwiczenia,
wykorzystanie programów o charakterze terapeutycznym wspomagających
rozwój młodzieży, dostępnych on-line,
uczestniczenie w zajęciach na czacie i wspieranie uczniów w trakcie pracy
bieżącej,
prowadzenie konsultacji pedagoga /psychologa on-line (czat w aplikacji
Teams, dziennik elektroniczny Vulcan) oraz telefonicznie,
prowadzenie wideo rozmów poprzez aplikację Teams,
prowadzenie zajęć on-line.

Pedagog i psycholog poza konsultacjami on-line, otaczają uczniów i Państwa opieką
w
sytuacjach
występowania
reakcji
stresowych,
lękowych
w związku
z epidemią koronawirusa. Inicjują i prowadzą działania interwencyjne w sytuacjach
trudnych. Minimalizują skutki negatywne zachowań uczniów pojawiające się
w wyniku wdrażania nauczania zdalnego, otaczają uczniów opieką i udzielają
wsparcia tym, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego
i przejawiają specyficzne trudności w uczeniu się.
Bardzo gorąco zachęcam do odwiedzania zakładki na stronie szkoły Praca
zdalna/PPP/Pedagog/Psycholog. Zajdziecie tam Państwo nie tylko informacje
o wsparciu udzielanym przez szkołę, ale także informacje o pomocy poradni
funkcjonujących na terenie Wrocławia, które czekają na Państwa i Państwa dzieci
w sytuacjach, które są trudne i wymagają konsultacji ze specjalistami.
Pedagog: tel. 71 7986899 w.140
Dyżury stacjonarne w Zespole Szkół Logistycznych, p. 7A:
Poniedziałek: 10.00- 14.00

Środa: 10.00-13.00

W pozostałe dni po wcześniejszym umówieniu spotkania poprzez dziennik Vulcan .
Dyżur online:

Pedagog: marmaz7067@edu.wroclaw.pl i za pośrednictwem Teams oraz przez
dziennik Vulcan.
Poniedziałek : 8.30-14.00
Wtorek: 8.30-14.30
Środa: 8.30-13.00
Czwartek: 9.20-17.20
Piątek: 8.00-14.00

Psycholog: tel. 71 7986899 w.141
Dyżury stacjonarne i telefoniczne:
Środa: 10.00-14.30

Czwartek: 10.00-14.30

w gabinecie Psychologa w Zespole Szkół Logistycznych oraz pod wskazanym wyżej
nr telefonu.

Kontakt przez dziennik Vulcan oraz agnfra5380@edu.wroclaw.pl :
Wtorek

7:30-12:30

Środa

8:30-14:30

Czwartek

8:30-14:30

Pomocy Uczniom i Rodzicom udzielają również specjaliści Poradni PsychologicznoPedagogicznej nr 9 we Wrocławiu.
http://ppp9-wroc.pl/dyzury-specjalistow-udzielajacych-porad-i-wsparcia-dlaklienow-ppp-9-wroclaw-krzyki/
oraz
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna
Rejestracja telefoniczna w godzinach 9.00 - 15.00 pod numerem:
71 798 68 84 wewn. (100)
Po przyjęciu zgłoszenia terapeuta umawia się telefonicznie na konsultację, po której
proponuje określoną formę zajęć.
Placówka terenowa:
ul. Stalowa 6a, tel. 71 798 68 84 wewn. (103)

