Szukanie pomocy jest oznaką siły a nie słabości.
Witam serdecznie !
Nazywam się Sylwia Jułga – Frankowska. Od 01.09.2003 r. jestem
pedagogiem szkolnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja
Kopernika w Wyrzysku. Mój gabinet znajduje się na trzecim piętrze( nr 301).
Moim zadaniem jest poznanie indywidualnych potrzeb uczniów, analizowanie
przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz organizowanie i prowadzenie różnych
form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców
i nauczycieli. Dziś po kilku latach pracy z młodzieżą wiem, że dla mnie
osobiście oznacza to pomoc młodym ludziom w zmaganiu się z codzienną
porcją stresu, niepowodzeniami , chwiejnością samooceny, zachowań
i czynów. W dzisiejszym świecie z bardzo rozmytymi zasadami moralnymi,
presją rówieśników, „wyścigiem szczurów” czy wirtualnością kontaktów
międzyludzkich mam poczucie „misji” przekazania Wam wiary w siebie,
szacunku dla innych ludzi, wyższości komunikacji międzyludzkiej w realnym
świecie. Praca pedagoga stała się moją pasją. Bardziej staram się być
pedagogiem praktykiem i działać profilaktycznie niż być pedagogiem
strażakiem a może nawet strażnikiem. Uważam, że wychowywanie jest
jednym z kluczowych i zarazem najważniejszym kierunkiem w kształtowaniu
młodzieży .Od wielu lat spotykam się w szkole z młodzieżą, rodzicami
i nauczycielami, tak że mogę powiedzieć, iż to oni w pewien sposób kształtują
mój sposób postrzegania świata oraz rzeczywistości szkolnej , charakter
i osobowość. Uczę się od Was moich wychowanków każdego dnia, mając
tylko nadzieję, że i ja pomagam a także uczę Was bycia SOBĄ w najlepszym
tego słowa znaczeniu. Praca pedagoga szkolnego nauczyła mnie między
innymi pokory wobec zmieniających się wciąż i wzrastających problemów
różnego typu wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Moje działania w szkole
skierowane są przede wszystkim na pomoc uczniom i co się z tym łączy
wspieranie nauczycieli, wychowawców i rodziców.

Głównym partnerem w mojej pracy jest uczeń
Dlatego też jeśli jesteś uczniem, pamiętaj że możesz się do mnie zwrócić:









gdy czujesz się samotny i niezrozumiany przez Twoje otoczenie,
gdy nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
gdy masz problemy szkolne
gdy masz kłopoty lub konflikty rodzinne,
gdy twoja rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej,
gdy chcesz pomóc innym, lecz nie wiesz jak to zrobić,
kiedy masz ciekawe pomysły i chcesz się z nimi podzielić,
gdy jest coś z czym nie możesz sobie poradzić.
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Jeśli jesteś wychowawcą możesz liczyć na moje wsparcie i pomoc:







poprowadzę zajęcia wychowawcze, integracyjno-adaptacyjne i profilaktyczne,
pomogę w procesie organizacji i opieki wycieczek, biwaków czy rajdów,
pomogę w rozwiązaniu konfliktów pomiędzy uczniem i nauczycielem,
pomogę w rozwiązywaniu konfliktów w relacjach uczeń- uczeń czyli
problemów związanych z napięciami emocjonalnymi u uczniów,
pomogę w zorganizowaniu pomocy materialnej dla ucznia,
wspomogę w doborze metod pracy z uczniami mającymi trudności
wychowawcze,

Jeśli jesteś rodzicem możesz liczyć na moją pomoc w sytuacjach:









kiedy niepokoi cię zachowanie dziecka,
gdy zauważasz u dziecka trudności w uczeniu się,
potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
szukasz informacji na temat substancji psychoaktywnych zagrażających
współczesnej młodzieży,
Twoje dziecko było lub jest pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej
i chcesz, aby wydana opinia była respektowana w naszej szkole,
chcesz, aby twoje dziecko zostało objęte opieką poradni psychologicznopedagogicznej,
twoja rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej,
masz jakiekolwiek pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić.

MOŻESZ LICZYĆ Z MOJEJ STRONY NA WSPARCIE, POMOC I DYSKRECJĘ

Instytucje w których możesz szukać pomocy i wsparcia:
1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wyrzysku
tel. 67/0286-00-37
2. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pile
tel. 67/ 351-75-51
3. Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Pile
tel. 67/0215-22-50
4. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku
tel. 67/ 286-21-92
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile
tel. 67/ 214-42-54
6. Komisariat Policji w Wyrzysku
tel. 67/ 286-22-91
7. Powiatowa Komenda Policji w Pile
tel. 67/212-68-38
8. Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar – Markot w Pile
tel. 67/ 214-41-21
POMOC ON-LINE
www.narkomania.org.pl
www.przyjaciele.org
www.interwencjakryzysowa.pl
www.niebieskalinia.pl
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