Koronavírus
informácie

–

ďalšie

– pre žiakov:
Maturity
Ako sa nezblázniť z domácej školy?
Termíny
Prijímacie pohovory na stredné školy
Testovanie T9
– pre rodičov:
Čo môžeme urobiť pre deti, aby sa cítili šťastné, učili
sa a zabávali
Hodnotenie v ZŠ a SŠ
Maturity
Ako podporiť tínedžerov a adolescentov počas krízového
obdobia koronavírusu
Rozvíjame predškoláka hraním spoločenských hier
Maľovaný príbeh o tom, ako poraziť draka Korona
Príbeh o perlorodke a motýľovi: koronavírus a ja
Názory psychológov na tému koronavírus:
Nuda ako potenciál k osobnostnému rastu
6 spôsobov, ako môžu rodičia pomôcť svojim deťom počas
epidémie koronavírusového ochorenia (COVID-19)
Zvládanie koronavírusovej úzkosti – Vašej a Vašich detí
Koronavírus – Tipy pre rodičov
Ako sa rozprávať s dieťaťom o koronavíruse?
Ako sa nezblázniť z domácej školy?
Aktivitky v rúškach pre rodičov a ich deti
Aktivitky v rúškach II.

Termíny
Zápis do ZŠ a MŠ
Zásady komunikácie učiteľ – rodič – žiak pri domácom
vzdelávaní v mimoriadnej situácii
11 dobrých rád pre rodičov, ktorí svoje deti musia v
týchto náročných dňoch učiť doma
Tipy na zvládanie úzkosti
Ako hovoriť s deťmi o koronavíruse? (podcast)
Ako zvládnuť s deťmi túto náročnú situáciu? (podcast)
Prehľad podpory pre rodičov
Poradenské call centrum rezortu školstva
– pre učiteľov:
Hodnotenie v ZŠ a SŠ
Maturity
Ako sa nezblázniť z domácej školy?
Termíny
Zásady komunikácie učiteľ – rodič – žiak pri domácom
vzdelávaní v mimoriadnej situácii
Odporúčania pre vzdelávanie počas prerušeného vyučovania
Podpora pre učiteľov
Poradenské call centrum rezortu školstva
– pre školských psychológov:
Informačný materiál
Kde hľadať informácie (webinár)
Prvé kroky školského psychológa pri COVID-19 (webinár)
Ako kontaktovať klienta pri koronakríze (webinár)
Ďalšie kontaktné osoby (webinár)
Úloha školského psychológa pri závislosti v rodine
(webinár)
Úloha školského psychológa v koronakríze (webinár)
Úloha školského psychológa v koronakríze a po nej z
pohľadu CPPPaP (webinár)
– pre školských špeciálnych pedagógov:

Informačný materiál

