Ahoj, vítej na této stránce. Jsem ráda, že to čteš zrovna Ty! Můžeš se zde dozvědět, jak to při setkáních u psychologa
probíhá...Děti mě navštěvují samy nebo v doprovodu rodičů, když potřebují pomoc nebo podporu v situacích:
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• když se jim nedaří v učení
• když je trápí poruchy učení nebo pozornosti
• když se bojí chodit do školy
• když nemají ve škole kamarády
• když jim někdo ze spolužáků nebo jiných žáků ve škole nebo i mimo ní
opakovaně ubližuje (například nadává, vyhrožuje, ničí věci, ponižuje,
zesměšňuje, mlátí...)
• když je trápí, co se děje doma
• když se chovají tak, jak se nikdy nechovaly a neví si s tím rady
• když si na ně pořád někdo stěžuje, mají konflikty s dětmi nebo učiteli
a rodiči, a neví, jak z toho ven
• když mají kamaráda nebo kamarádku, o kterých ví, že mají nějaké
trápení, a rádi by jim pomohly
• když potřebují zjistit, pro jaké povolání mají nadání a jaká střední škola
by se pro ně hodila...
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Děti přicházejí za mnou, když si chtějí popovídat nebo se podělit o to, co se jim v poslední době podařilo, co jim udělalo
velkou radost. Rádi si také přicházejí o přestávkách zašermovat s pěnovými tyčemi.Můžeš mě sám/ sama nebo také v
doprovodu kamarádů vyhledat. Když budeš potřebovat, tak to, o čem si budeme povídat, zůstává jenom mezi
námi.Někdy si ale nemusíme vůbec povídat, můžeme si například hrát, kreslit si nebo jen tak mlčet. Děti pomocí vhodně
zvoleného prostředku, například zajímavého příběhu, hry, modelování, kreslení nebo pohybové aktivity dokážou nalézat při
řešení nějakého problému také vlastní zdroje podpory a pomoci. Samozřejmě s ohledem na to, kolik jim je let a jaké mají
rodinné zázemí. Neznamená, že když chodíš k psychologovi, že jsi nějaký divný/divná, že jsi blázen, nebo že je to proto, že
hodně zlobíš... Snažím se pro každého žáka vytvořit takový prostor, ve kterém může říci, co si myslí a co cítí, aniž bych
hodnotila, jestli je to špatné nebo dobré. Jen mu naslouchám a když potřebuje radu, ráda s ním proberu různé možnosti.
Například starší žáci se mnou nejčastěji hovoří o vztazích s kamarády,konfliktech s učiteli a s rodiči, o svých prvních láskách
nebo také o tom, jak se jim přestalo dařit v učení. V průběhu několika setkání si postupně začínají vědomovat své možnosti
a svůj vliv na řešení problému.Pokud budeš chtít, můžeš za mnou přijít ráno před vyučováním, o přestávce nebo po
vyučování každý den kromě pátku, a domluvíme si setkání. Najdeš mě ve škole, ve staré budově v 1.patře, v místnosti
č.27.Kdyby jsi mě nezastihl/nezastihla, můžeš mě také sám/sama napsat nebo zatelefonovat -tel. číslo: 728 297 139, e:mail:
mackova@zschlumecnc.cz.Přeju Ti mnoho zdaru ve škole. Ať se Ti daří jak v kamarádství tak v učení. ! Jmenuji se Petra
Macková.
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