,,Dziecko może nauczyd dorosłych trzech rzeczy:
cieszyd się bez powodu,
byd ciągle czymś zajętym
i domagad się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie."
Paulo Coelho, Piąta góra, 1998

Nazywam się Małgorzata Czulewicz. Jestem pedagogiem szkolnym.
Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziedmi i młodzieżą.
Obecnie zajmuje się pracą wychowawczo- profilaktyczną wśród uczniów klas 4-8
szkoły podstawowej i 3 gimnazjum.
Ukooczyłam studia magisterskie w zakresie pedagogiki opiekuoczo –
wychowawczej. W trakcie swojej pracy zawodowej zdobywałam kolejne
kwalifikacje i uprawnienia w postaci prowadzenia zajęd z:
wychowania do życia w rodzinie,
• przedsiębiorczości,
• doradztwa zawodowego,
• terapii pedagogicznej,
• oligofrenopedagogiki,
• jestem edukatorem mediatorów
rówieśniczych.

Moja praca polega między innymi na:
•
•
•
•

poznaniu potrzeb uczniów,
współpracy z rodziną,
analizowaniu przyczyn niepowodzeo szklonych,
organizowaniu i prowadzeniu różnych form pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
• współpracy ze środowiskiem lokalnym i organizacjami działającymi
na rzecz dziecka i rodziny,
• rozpoznawaniu
szeroko
pojętego
środowiska
wychowawczego
(obserwowaniu
zachowao
i
prowadzeniu
diagnoz
związanych
z profilaktyką, sprawdzaniu czy nikomu nie dzieje się krzywda, czy nie jest
odrzucany, itp.),
• diagnozowaniu predyspozycji zawodowych uczniów.
Dotychczas koordynowałam wiele interesujących przedsięwzięd o zasięgu szkolnym,
lokalnym czy ogólnopolskim, m.in.
• program aktywizacji obywatelskiej młodzieży „Gramy w Radę, damy radę”
• Maraton Pisania Listów
• Szlachetna Paczka
• „CSI kryminalne zagadki Choroszczy” - gra miejska
• Giełdę szkół
• „Dobry zawód- fajne życie” oraz inne projekty związane z doradztwem
zawodowym.
Współpracuję z Parafialnym Kołem Caritas.
Jestem opiekunem Szkolnego Klub Mediatorów Rówieśniczych oraz Ośrodka
Kariery.
Aktywnie uczestniczę w posiedzeniach Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Choroszczy.

Drogi Uczniu!
Jesteś głównym partnerem w mojej
pracy, możesz liczyd na moją pomoc.
Przyjdź z każdą sprawą, z którą sam
nie potrafisz sobie poradzid.
Przyjdź, jeśli masz ciekawy
pomysł i chcesz się nim podzielid.

Zajrzyj do mnie, jeśli czujesz się samotny, nie radzisz sobie z nauką
czy rówieśnikami.
Chciałbyś pomagad innym – to jest dobra okazja, aby zapukad do moich drzwi.
Lubisz aktywnośd, chcesz się angażowad w życie szkoły, czy społeczności lokalnej –
zapraszam.
Wpadnij do mnie jeśli chcesz poznad swoje predyspozycje do zawodu, masz
wątpliwości jaką szkołę wybrad. Wspólnie rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Szanowni Rodzice,
możecie Paostwo liczyd na moją pomoc i wsparcie w:
• niepokojących Was sytuacjach,
• trudnych relacjach dziecka z rówieśnikami,
• potrzebie wdrożenia Waszemu dziecku pomocy
psychologiczno - pedagogicznej,
• rozpoznawaniu trudności w nauce lub innych
niepowodzeniach szkolnych,
• każdej innej sprawy, która jest dla Was i Waszego dziecka
bardzo ważna.

Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby porozmawiad,
poradzid się, podzielid się swoimi spostrzeżeniami.
Zapraszam do mojego gabinetu – pokój 109,
na indywidualne konsultacje, spotkania, rozmowy.
Mogą się Paostwo wcześniej umówid telefonicznie
( 85-713-14-84).

