Sociálna pedagogička

Čo bude v škole robiť?

 je odborníčka v situácii,
keď cítiš, že potrebuješ
radu skúsenej osoby

 často diskutovať so žiakmi
i učiteľmi

 je tu pre všetkých, ktorým
je ťažko, potrebujú sa
rozprávať, poradiť, byť
pochválení, vypočutí, ale
aj pre tých, ktorí vidia
krivdu, chcú niekomu
pomôcť, alebo majú
nejaký výborný nápad

 hľadať situácie a miesta,
kde sú najväčšie
problémy, aby ochránil
ostatných od negatívnych
vplyvov
 zapájať vás do svojich
aktivít
 aktívne zasiahne v prípade
potreby a núdze

 dbá o to, aby si sa v škole
cítil bezpečne, aby si bol
chránený pred násilím,
krivdou a ponižovaním,
aby si mal šancu sa
prejaviť a byť užitočný

 bude v kontakte s rôznymi
odborníkmi
 občas k vám zavíta cez
hodinu, či prestávku

Čo bude sociálna
pedagogička
potrebovať od teba?
 aby si sa nebál prísť,
keď cítiš, že by si mal
 aby si bol k nej
priamy, úprimný, ale
zároveň taktný
 aby si občas
porozmýšľal nad
tým, čo sa povie
 aby si sa nebál
hovoriť o sebe,
o svojich dobrých a
zlých skúsenostiach
 aby si ju nebral ako
strašiaka, ale ako
ochrancu
 aby si dôveroval
a dopredu sa nevzdal

Prečo je dôležité,
aby človek riešil
svoje problémy?
 aby si sa udržal
v psychickej pohode
 aby si to nedusil
v sebe
 aby si sa ich naučil
riešiť

Čo sa môže stať, ak
človek svoje
problémy nerieši?
 uzavrie sa sám do
seba

 stane sa agresívny
 môže stratiť
priateľov, stane sa
nespoľahlivým
a nepoužiteľným
 citovo ochabne,
prestane poznať
pocit ako radosť,
smútok
 môže sa prejaviť na
zdraví
(nechutenstvo,
pohybové problémy,
psychické ochorenia,
nerovnomerný
vývin)
 často siahne po
alkohole, či droge, čo
sa mu stáva väčšinou
osudným

Sociálna
pedagogička
Je dobré, aby si vedel, že každá
situácia má riešenie, niekedy je
však cesta k nemu kľukatá
a tŕnistá a niekedy príliš dlhá.
Ale často stačí spojiť sily, či
vôľu a dobré riešenie môže byť
na dosah.

