Psychologické centrum Duhovka
Informace pro rodiče
Psychologické centrum Duhovka (PcD) je zřízeno v rámci Duhovka Group pro všechny školy.
Psychologické centrum Duhovka poskytuje služby logopedické, psychologické a další odborné
služby pro žáky, studenty, rodiče, učitele a zaměstnance.
Centrum je určeno pro řešení otázek, které se nepodaří žákům, studentům, rodičům
nebo učitelům řešit s učiteli či s vedoucími pracovníky školy.
Jaké situace a otázky můžete například řešit v Psychologickém centru Duhovka:
Synovi se ve škole poslední dobou moc nedaří. Jak ho můžeme doma podpořit?
Dětem dáváme doma peníze a zdá se nám, že s nimi neumí dobře hospodařit.
Jak vysoké jim máme dávat kapesné?
Dcera tráví hodně času hraním počítačových her, tzv. stříleček.
Nemůže ji to negativně ovlivnit?
Dceři jsou téměř tři roky a na rozdíl od sourozenců v jejím věku skoro nemluví.
Vyvíjí se dcera normálně?
Syn se pravidelně vrací domů později, než jsme se domluvili. Zmůžu s ním něco?
Jak se s ním mám domlouvat, aby mě poslechl?
Dětem kupujeme věci, které nejsou zrovna levné. Rozmazlujeme je?
Děti doma vychováváme v duchu Montessori filozofie, ale když přijedou k dědovi,
funguje to tam jinak. Máme se tím nějak znepokojovat?
Ranní odvoz dětí do školky doprovází pláč a zdržování. Jak to máme ráno
v klidu zvládnout, navíc tak abychom to stihli?
Děti mě přemluví, abych změnil svůj názor na danou situaci, a pak to obvykle
dopadne nějakou rošťárnou. Jak mám zlepšit svoji důslednost?
Tyto a podobné otázky můžete řešit v Psychologickém centru Duhovka.
Základní konzultace jsou zdarma jako součást služeb poskytovaných školou.
Budete-li hledat odpovědi na jiné otázky, než lze řešit v PcD, pracovníci centra vám
doporučí, kam se můžete obrátit. Mimo to budete mít k dispozici seznam externích
odborníků, které známe a jejich kvalitu jsme schopni garantovat.
Základní informace
Na setkání do PcD je většinou nutné se předem objednat.
Objednávejte se, prosím, přes svého učitele, ve výjimečných případech (pokud to není možné
nebo nechcete jít přes učitele) se obracejte přímo na psychologa Petra Šobru.
Služby Psychologického centra Duhovka zajišťují:
Mgr. Petr Šobra, Ředitel PcD, Psycholog a kouč
PaeDr. Magda Loumová, Psychoterapeut a kouč
Kontakt:
Tel.: 734 797 535
Email: ext_petr.sobra@duhovkagroup.cz

