OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
IM. JANUSZA KORCZAKA
W ZŁOTORYI

W ramach grup wsparcia
można się kontaktować
pod numerem telefonu
792 649 775

OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
IM. JANUSZA KORCZAKA

59-500 Złotoryja

i wspomaganie rozwoju
małego dziecka

Telefon/Fax: 76 8783 372

przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Złotoryi

ul. Staszica 2

Zapraszamy do odwiedzenia
naszej strony internetowej:
www.soszw.info

Zajęcia
rewalidacyjno-wychowawcze

E-mail: soszwzlotoryja@gmail.com
Internet: www.soszw.info

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat…”
Zapraszamy
d z i e c i n i e p e ł n o s p r a wn e
i posiadające opinię o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju na zajęcia, które
prowadzimy przy naszym Ośrodku.

Zajęcia
rewalidacyjno-wychowacze
i wspomagające rozwój małego dziecka to
wielospecjalistyczne, kompleksowe i
działania
mające na celu stymulowanie funkcji
odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny
i społeczny dziecka.
Dbamy o pobudzanie rozwoju ruchowego,
poznawczego, emocjonalnego i społecznego
dziecka. Zajęcia prowadzone są przez zespół
doświadczonych specjalistów:


psychologów,



pedagogów,



logopedów,



rehabilitanta.

Na zajęciach wykorzystujemy wiele metod
terapeutycznych m.in.


terapię ręki,



programy aktywności Knillów,



elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki
Sherborne,



integracji sensorycznej,



klanzy,



porannego kręgu,



Metody Dobrego Startu,



muzykoterapii,



wybrane elementy terapii behawioralnej (nagrody),



arteterapii, m.in. techniką malowania dziesięcioma
palcami oraz różnego rodzaju metody usprawniające
dużą i małą motorykę, percepcję wzrokową
i słuchową, grafomotorykę, myślenie logicznomatematyczne, komunikację.

W zależności od
psychofizycznych

potrzeb i możliwości
dziecko
uczestniczy
w zajęciach indywidualnych
lub grupowych.

Dysponujemy
bogato
wyposażonymi salami do
terapii oraz wieloma pomocami, które wykorzystujemy
podczas prowadzenia zajęć.

Spotykając się na co dzień z dużą potrzebą rozmowy,
wymiany doświadczeń, podzielenia się zarówno
trudnościami, jak i radościami, jakie przynoszą kolejne
dni, utworzyliśmy grupę wsparcia dla rodziców dzieci
objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju
i rodziców dzieci z niepełnosprawnością.

Spotkania grupy odbywają się raz na kwartał,
są to spotkania otwarte, co oznacza, że można
do grupy dołączyć w dowolnym momencie.
Celem spotkań jest
umożliwienie odreagowania stresów i napięć dnia
codziennego, dzielenie się
własnymi doświadczeniami
i uczuciami, poradnictwo
na temat możliwych form
pomocy dziecku, a także
wspieranie rodziców
w budowaniu prawidłowych relacji ze światem
zewnętrznym.

