Drogi Uczniu, Rodzicu i Nauczycielu!
Jeśli chcesz porozmawiać o
informację gdzie szukać dalszej
pedagoga po pomoc i wsparcie.

problemach, uzyskać poradę lub
pomocy, możesz zwrócić się do



Jako pedagog staram się
- mieć zawsze czas dla uczniów, rodziców i wychowawców, wspierać
ich!
- tworzyć spokojną przestrzeń do rozwiązywania problemów,
- dbać o otwartą, życzliwą atmosferę i bezpieczeństwo funkcjonowania
uczniów
w szkole,
- zachęcać do wzajemnego pomagania sobie w tych obszarach, w których
czujemy się kompetentni i inspirujący!
Planując swoje działania, sposoby i metody pracy, biorę pod
uwagę etap rozwojowy ucznia, jego indywidualność i dotychczasowe
doświadczenia.
Do realizacji projektów poszukuję i zapraszam specjalistów,
ekspertów i nietuzinkowych osobowości.
Moje spotkania z uczniami przebiegają w atmosferze sympatii,
zaciekawienia, kształcącej zabawy, poczucia wspólnoty, wzajemnego
rozwijania i uzupełniania pomysłów, są pozbawione rywalizacji.

Zapraszam
Joanna Bukowska

Gabinet pedagoga szkolnego
czynny codziennie
od poniedziałku do piątku

także

w czasie nauki zdalnej!

Adres: I LO Rawicz, ul. Wały J. Dąbrowskiego 29, I piętro

KONTAKT
Poczta e - mail:

bukowska.joanna@1lorawicz.pl

E – dziennik LIBRUS
zakładka „nauczyciele” dalej Joanna Bukowska

65 546 4482 wew. 20
(dni robocze od 11:00 do 13:00)

udziela pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb poprzez:

- porady, konsultacje
- mediacje, negocjacje, kontrakty
- działania prewencyjne
- interwencje wychowawcze
- grupy wsparcia
- sesje edukacyjne, ćwiczenia interaktywne, testy
- warsztaty z profilaktyki problemowej
- spektakle edukacyjno-profilaktyczne
- zajęcia indywidualne o charakterze terapeutycznym
- zajęcia dla dyslektyków
- fora dyskusji
- współpracę ze specjalistami.

W roku 2021/22 możliwa kontynuacja w szkole!

Warsztaty antystresowe
Chcesz lepiej poradzić sobie ze stresem?
Przećwiczyć techniki relaksacyjne?
Wymienić doświadczenia?...
Zapraszają
Joanna Bukowska i Barbara Szober

DKF IX edycja
tematyka psychologiczno- społeczna
Chcesz obejrzeć unikalne filmy?
Poznać innych pasjonatów tego gatunku sztuki?
Podyskutować?...
Zapraszają
Anna Noga i Joanna Bukowska

NOWOŚCI pedagoga w czasie nauki zdalnej

Mini FAKULTET PEDAGOGA
ONLINE LIBRUS
Sesje

GRUPA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO
W SZKOLE

Ważne kontakty

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Rawicz, Grota Roweckiego 9E
65 614 18 54, 65 614 27 98

Poradnia TERAPIA
Psychiatra
Rawicz, Królowej Jadwigi 13b/20
668 908 900

Poradnia Leczenia Uzależnień
Terapia uzależnień, alkoholizm, narkomania, uzależnienie od leków,
uzależnienie od nikotyny, inne uzależnienia behawioralne, pomoc dla
rodzin, współuzależnienie, terapia DDA
Rawicz, Grota Roweckiego 9K
65 545 48 73

Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR
Punkt konsultacyjny
Leszno, Przemysłowa 27
65 520 41 43

Arka Noego. Stowarzyszenie Pomocy
Punkt konsultacyjny
Ostrów Wielkopolski, Reymonta 10
664 869 610

EMPATIA Zakład Terapii Nerwic i Innych Zaburzeń Psychicznych
Psycholog
Psychiatra
Leszno, Królowej Jadwigi
465 525 86 96

