ZOSTAŃ W DOMU

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA ONLINE
POR ADNIA PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNA W MYŚLENICACH
w w w.poradniamyslenice.pl

e -mail: ppp -myslenice@wp.pl

Sekretariat czynny w godz.: 8.00 -15.00

tel. 519 618 310

Opracowanie: psycholog mgr Beata Wójtowicz

tel. 519 618 312

KOMUNIKAT
DYREKTORA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W MYŚLENICACH
DOTYCZĄCY PRZYJMOWANIA DZIECI I RODZICÓW
W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2
NIE REALIZUJEMY ZAJĘĆ BEZPOŚREDNIO W POMIESZCZENIACH PORADNI.
Ograniczamy dostęp do pomieszczeń biurowych i gabinetów w budynkach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Myślenicach przy ul. Pardyaka 2 i ul. Jagiellońskiej 4 oraz w Sułkowicach ul. Sportowa 51.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest w formie pracy zdalnej poprzez bezpośredni kontakt
z pracownikami:
e-mail lub telefon zgodnie z harmonogramem pracy pracowników Poradni
(harmonogram i adresy e-mail dostępne: TUTAJ)

RODZICU!

Jeżeli chcesz porozmawiać o swoim dziecku zadzwoń do nas lub napisz e-maila bezpośrednio do pracownika
Poradni, który zajmował się Twoim dzieckiem. Podaj swój nr telefonu, a my oddzwonimy w godzinach naszej pracy.
W bezpośrednim kontakcie z Tobą ustalimy dalszą formę komunikacji
(m.in. telefoniczną, poprzez Skype’a, Messengera, e–mail).
tel. 519 618 310
tel. 519 618 312
e-mail: ppp-myslenice@wp.pl
Opracowanie: psycholog mgr Beata Wójtowicz

ZESPÓŁ PSYCHOLOGÓW PPP Myślenice
Kontakt online: TUTAJ

Rodzicu!
Zapraszamy do kontaktu, jeżeli:
1. Chcesz omówić dalsze formy działania w związku rozpoczętym badaniem/pomocą
psychologiczną w tut. Poradni.
2. Chcesz porozmawiać o swoim dziecku w sprawach wychowawczych.
3. Potrzebujesz porady dotyczącej pojawiających się problemów psychologicznych podczas
nauki zdalnej twojego dziecka.
Napiszemy lub oddzwonimy w godzinach naszej pracy!
W zależności od potrzeb ustalimy dalszą możliwą formę kontaktu (m.in. telefoniczną, poprzez
Skype’a, Messengera, e–mail).

Zachęcamy do czytania materiałów przygotowanych przez naszych psychologów,
które pomogą Ci wspierać twoje dziecko w tym trudnym czasie!
Materiały dostępne są na stronie Poradni: www.poradniamyslenice.pl
Opracowanie: psycholog mgr Beata Wójtowicz

ZESPÓŁ PEDAGOGÓW PPP Myślenice
Kontakt online: TUTAJ
Rodzicu!
Zajęcia prowadzone są w formie dostosowanej do aktualnych możliwości wynikających z obecnej
sytuacji:
1. Pedagog indywidualnie umawia się z rodzicem na pracę w formie uwzględniającej potrzeby
i możliwości dziecka/rodzica przekazując bezpośrednio materiały do realizacji zajęć w domu.
2. Materiały przekazywane są na bieżąco w ustalonej formie.
3. W godzinach pracy pedagoga istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu.

Zachęcamy do korzystania ze stron polecanych przez naszych pedagogów,
które pomogą w pracy zdalnej w domu!

Polecane strony:
Przygotowała mgr Grażyna Bess: www.mTalent.pl nauczycielskiezacisze.pl www. pszczolka.online
Przygotowała mgr Danuta Hodurek: https://matlandia.gwo.pl/ https://www.squla.pl/przedszkole-i-zerowka
https://www.buliba.pl/ www.tylkodlamam.pl www.eduzabawy.com www.matzoo.pl www.mojedziecikreatywnie.pl

Opracowanie: psycholog mgr Beata Wójtowicz

ZESPÓŁ LOGOPEDÓW PPP Myślenice
Kontakt online: TUTAJ
Rodzicu!
Zajęcia prowadzone są w formie dostosowanej do aktualnych możliwości wynikających z obecnej
sytuacji:
1. Logopeda indywidualnie umawia się z rodzicem na pracę w formie uwzględniającej potrzeby
i możliwości dziecka/rodzica przekazując bezpośrednio materiały do realizacji zajęć w domu.
2. Materiały przekazywane są na bieżąco w ustalonej formie.
3. W godzinach pracy logopedy istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu.

Zachęcamy do korzystania ze stron polecanych przez naszych logopedów,
które pomogą w pracy zdalnej w domu!
Polecane strony:
Przygotowała mgr Marzena Piętka: www. loogomowa.pl www. ulogopedy.pl www. centrummetodykrakowskiej.pl/blog/
www. staszek-fistaszek.pl www. logopedarybka.pl
Przygotowała mgr Lidia Qashou: www.logotorpeda.pl www.superkid.pl www.logopasja.pl
www.google.ćwiczenia logopedyczne głoska r (youtube) www.google.ćwiczenia logopedyczne głoska sz (youtube)
Opracowanie: psycholog mgr Beata Wójtowicz

ZESPÓŁ PSYCHOLOGÓW i PEDAGOGOGÓW PPP Myślenice
zaprasza do kontaktu online: TUTAJ

Nauczycielu, Pedagogu, Psychologu szkolny!
Zapraszamy do kontaktu, jeżeli:
1. Potrzebujesz
porady
dotyczącej
pojawiających
się
problemów
psychologicznych/pedagogicznych podczas nauki zdalnej twoich uczniów.
2. Potrzebujesz porady dotyczącej wskazań psychologicznych/pedagogicznych przy
organizowaniu nauki.
3. Potrzebujesz wsparcia przy rozwiązywaniu aktualnych potrzeb edukacyjnych.
Napiszemy lub oddzwonimy w godzinach naszej pracy!
W zależności od potrzeb ustalimy dalszą możliwą formę kontaktu (m.in. telefoniczną, poprzez
Skype’a, Messengera, e–mail).

Rozmawiamy TYLKO O PROBLEMACH, a nie konkretnym uczniu!
Obowiązuje nas tajemnica zawodowa i bez pisemnej zgody rodzica
nie rozmawiamy na temat dziecka.
Opracowanie: psycholog mgr Beata Wójtowicz

ZESPÓŁ PSYCHOLOGÓW i PEDAGOGOGÓW PPP Myślenice
zaprasza do zapoznania się z materiałami pomocnymi w radzeniu sobie w sytuacji kryzysowej
powiązanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2
Jak wspierać dzieci w radzeniu sobie z lękiem przed koronawirusem?: TUTAJ
(przygotowała mgr Maria Klakla)
Wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysowej powiązanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2: TUTAJ
(przygotowała mgr Aneta Dziewońska)
Kształcenie na odległość. Poradnik dla szkół MEN - opracowanie: TUTAJ (przygotowała mgr Aneta
Dziewońska)
Jak pomóc dzieciom w nauce domowej, Kinga Ferenc: TUTAJ (przekazała mgr Elżbieta Ślusarczyk)
Bajki terapeutyczne dla dzieci dostępne w sieci:
Bajka o złym królu, wirusie i kwarantannie, Dorota Bródka: TUTAJ (przekazała mgr Maria Klakla)
Rodzinna kwarantanna Nowaków, Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku: TUTAJ
(przekazała mgr Katarzyna Lampa)
Jestem wirus kuzyn grypy i przeziębienia, Manuela Molina Cruz: TUTAJ (przekazała mgr Katarzyna
Lampa)
#ZostańWDomu dla dzieci, Karolina Piotrowska: TUTAJ (przekazała mgr Magdalena Jakubowska-Tylus)
Opracowanie: psycholog mgr Beata Wójtowicz

INFORMACJE O KORONAWIRUSIE
Korzystajmy z pewnych i sprawdzonych źródeł!
Wiarygodne informacje o wirusie i aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce
można znaleźć na stronach:
Informacja Ministerstwa Zdrowia:
https://www.gov.pl/web/zdrowie
https://twitter.com/mz_gov_pl

Informacja Starosty Myślenickiego do mieszkańców powiatu:
https://www.myslenicki.pl/wcag/index.php/strona-glowna/aktualnosci/wydarzenia/891-o-koronawirusiesars-cov-2-bez-paniki-z-respektem-informacja-starosty-myslenickiego-do-mieszkancow-powiatu-2

Opracowanie: psycholog mgr Beata Wójtowicz

