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Cele
•

Zachowanie ciągłości zajęć terapeutycznych dla uczniów.

•

Wsparcie uczniów objętych terapią pedagogiczną i socjoterapią w trudnych dla nich
sytuacjach, w tym tych związanych z pandemią, kwarantanną.

•

Realizacja zadań poradni związanych z działalnością informacyjno-szkoleniową.

•

Wsparcie nauczycieli, pedagogów szkolnych, terapeutów pedagogicznych.

Opis
•

Terapia pedagogiczna indywidualna i grupowa, trening twórczego myślenia

1

Zajęcia terapeutyczne (indywidualna terapia pedagogiczna, grupowa terapia pedagogiczna –
trening ortograficzny z elementami socjoterapii, socjoterapia), trening twórczego myślenia
prowadzone są na platformie internetowej Zoom (wcześniej wypróbowane zostały inne
platformy). Zanim zaczęto naukę zdalną, ustalono stałe godziny spotkań i sposób
komunikacji. Dzieci chętnie korzystają z zajęć online, a na spotkaniach pracują aktywnie.
Rolą prowadzącego jest dostosowanie ćwiczeń, zabaw, materiałów do pracy zdalnej,
ponieważ nie wszystkie formy zajęć można przeprowadzić za pomocą internetu.
•

Szkolenia dla nauczycieli

Ta forma pracy również odbywa się poprzez platformę Zoom. Wcześniej z dyrektorami szkół
ustalono termin oraz kwestie organizacyjne (w tym rozesłane zostały przez dyrektora szkoły
numery spotkań i hasła). Dzięki możliwości udostępniania prezentacji wykład prowadzącego
szkolenie można wzbogacić o materiał wizualny. Nauczyciele mają możliwość zadawania
pytań na czacie. Chętnie korzystają z tej formy szkolenia, co wyrażają w komentarzach po
szkoleniu.
•

Spotkania z pedagogami szkolnymi, terapeutami pedagogicznymi

Spotkania odbywają się na platformie Zoom. Dają możliwość przekazania pedagogom
szkolnym istotnych informacji związanych z funkcjonowaniem poradni w okresie pandemii,
udzielenia wsparcia, konsultacji w trudnych sprawach związanych z terapią czy diagnozą
dzieci i uczniów w poradni.
Stan realizacji
W trakcie realizacji1
Najważniejsze efekty
•

Udzielenie informacji.

•

Udzielenie wsparcia.

•

Wzbogacenie wiedzy i umiejętności nauczycieli poprzez udział w szkoleniach.

•

Zachowanie kontaktu z dziećmi, uczniami i nauczycielami.

Informacje dodatkowe
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