
Drodzy Nauczyciele Szkół i Placówek  Powiatu Tarnowskiego 

 

Epidemia dotykająca nasze społeczeństwo postawiła przed wszystkimi zarówno 

ograniczenia, jak i nowe wyzwania. Pierwszym, najbardziej dotkliwym jej skutkiem dla 

każdego z nas  jest konieczność skonfrontowania się z lękiem, napięciem; zmiana trybu i stylu 

życia, konieczność zmobilizowania się do aktywności i systematycznej pracy. Doświadczenia, 

które niesie rzeczywistość dotykają zarówno nauczycieli – osób stanowiących integralną część 

życia uczniów i wychowanków, jak  również dzieci i ich Rodziców. To Państwo – Nauczyciele 

dotychczas spędzaliście z dziećmi większość dnia; jesteście aktywnymi towarzyszami ich 

sukcesów i zmagań z napotykanymi trudnościami; wspieracie budowanie ich potencjału; 

swoim przykładem kształtujecie osobowość, nastawienie do życia i pokonywania 

przeciwności.  

Odmienne warunki, a w szczególności przyjęta zdalna formuła pracy z uczniami 

zwiększyła dystans i utrudniła pełny kontakt, przebieg nabywania wiadomości i umiejętności. 

Obecnie w dużej mierze od Państwa kreatywności zależy podtrzymywanie ciekawości 

poznawczej i zaangażowania dzieci w naukę. Jest to dodatkowym źródłem frustracji, 

niepewności, napięcia; przyczyniać się może do pojawiania się syndromu wypalenia 

zawodowego. A to właśnie Państwo jesteście pierwszymi - poza członkami rodziny osobami 

wspierającymi uczniów, udzielającymi wskazówek i pomocy ich Rodzicom. To trudne 

i wymagające zadanie. Szczególnie w sytuacjach, gdy dziecko emocjonalnie nie radzi sobie 

z zaistniałą sytuacją, wymaga psychologicznego lub pedagogicznego wsparcia, posiada 

specjalne potrzeby edukacyjne.  

Abyście Państwo mogli efektywnie służyć swoim doświadczeniem i posiadanymi 

kompetencjami oraz wspierać dzieci i ich Rodziców - jeżeli potrzebujecie Państwo rozmowy, 

wyjaśnienia nurtujących Was zagadnień bądź niepewności, czy to związanych z bieżącą 

sytuacją i rozwiązywaniem problemów, czy też wydawaniem opinii, orzeczeń - zapraszamy do 

kontaktu.  

Służymy Państwu informacjami i gotowością do współpracy. W razie potrzeby prosimy 

o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresy pracowników 

zamieszczone na stronie www.pppptarnow.pl) z naszą Poradnią od poniedziałku do piątku (tel. 

014 627-27-07) w godz. 8.00-12.00. 

 

Z serdecznymi pozdrowieniami 

          Dyrektor  

         i Pracownicy Poradni          

Psychologiczno- Pedagogicznej  

      w Tarnowie ul. Krzyska 17 A 

 

 


