Plan zajęć w ramach PPP – tydzień 14.12- 18.12.2020r.

1. Konsultacje i porady dla uczniów/rodziców/wychowawców – dyżury telefoniczne oraz mailowe na
Librus od poniedziałku do piątku.

2. Aktywność w ramach grupy na facebook-u: Porady psychologiczno-pedagogiczne – SP Opalenica:
grupa zamknięta dla rodziców uczniów, nauczycieli oraz w zespole PPP na Teams.

3. Przygotowywanie materiałów wspierających i profilaktycznych dla uczniów, rodziców,
nauczycieli.

4. Udostępnianie materiałów psychoedukacyjnych dotyczących motywowania uczniów do zdalnej
nauki, sposobów radzenia sobie ze stresem w czasie pandemii, bezpieczeństwa i higieny pracy przy
komputerze, działań o charakterze profilaktycznym, cyberprzemocy, radzenia sobie z trudnymi

5. Opracowywanie materiałów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z
niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem dostosowania do indywidualnych potrzeb i możliwości
uczniów wynikających z rodzaju dysfunkcji czy niepełnosprawności.

6. Sporządzanie dokumentacji PPP w czasie zdalnego nauczania, monitorowanie udzielania ppp przez
nauczycieli i specjalistów.
9. Zajęcia z uczniami w ramach PPP- wg poniższego planu:
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