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SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECIOM
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ I RUCHOWĄ

PRZYJDŹ DO NAS !

SZKOŁA NIE MA BARIER
ARCHITEKTONICZNYCH

Posiadamy prężną i wykwalifikowaną kadrę nauczycieli i terapeutów.
Zapewniamy indywidualne podejście do każdego ucznia.
Organizujemy pobyt w internacie.
Prowadzimy wysoko oceniane i poszukiwane przez rodziców terapie:
METODA TOMATISA - to nowoczesna, skuteczna metoda, która polega
na stymulacji mózgu poprzez narząd słuchu w procesie treningu słuchowego
z zastosowaniem “elektronicznego ucha”. Terapia tą metodą:
- eliminuje zaburzenia uwagi słuchowej,
Jako jedyna placówka
- poprawia koncentrację,
- pomaga w usuwaniu wad wymowy,
w Częstochowie
- stymuluje rozwój mowy,
prowadzimy terapię
- ułatwia naukę czytania,
- łagodzi problemy emocjonalne,
metodą Tomatisa!
- skutecznie wspomaga terapię autyzmu,
- stwarza warunki do lepszego rozumienia i zapamiętywania.

METODA EEG BIOFEEDBACK -

to medyczna metoda zwiększania
możliwości mózgu, stosowana w przystępnej i ciekawej dla dzieci formie
komputerowej gry wideo. Terapia tą metodą m.in.:
- poprawia koncentrację i pamięć,
- zwiększa szybkość procesów myślowych,
- ogranicza nadpobudliwość i impulsywność,
Jako jedna z niewielu
- stymuluje rozwój mowy,
placówek w Częstochowie
- wspomaga naukę czytania,
prowadzimy terapię metodą
- uczy zdolności samooceny i samokontroli,
- polepsza nastrój i uczy relaksu.
EEG BIOFEEDBACK.

METODA “SI” (Integracji Sensorycznej) - to metoda uczenia się przez
zmysły. Stosowany w niej system ćwiczeń, zabaw i innych form aktywności prowokuje
i wyzwala odpowiednie reakcje sensoryczne.
W przyjaznym otoczeniu (zjeżdżalnie, huśtawki, liny do wspinania się) dziecko
pod okiem terapeuty uczy się w sposób efektywny automatycznie przetwarzać
i wykorzystywać skomplikowane informacje sensoryczne. Terapię SI stosuje się
m.in. u dzieci obciążonych:
- porażeniem mózgowym,
- zespołem Downa,
METODA HIPOTERAPII
- niepełnosprawnością intelektualną,
- prowadzona pod
- autyzmem,
nadzorem fizykoterapeuty.
- trudnościami w uczeniu się,
- nadpobudliwością psychoruchową.

SZKOŁA PROPONUJE zajęcia w wielu kołach zainteresowań, turnusy
rehabilitacyjne, zindywidualizowane zajęcia rewalidacyjne.
Przy placówce działa SZKOŁA DLA RODZICÓW oferująca
konsultacje psychologa, pedagoga, logopedy i terapeutów.

