Индивидуален и професионален подход към всеки!

Ако детето в ранна детска възраст:
 до 3 години още не говори или говори„бебешки“.

Ако детето в предучилищна възраст:
 не разпознава цветовете, посоките горе-долу, пред-зад.
 не подрежда правилно думите в изречението, изпуска
думи или не ги съгласува правилно.
 не може да разкаже за случка или позната приказка
като спазва последователността на събитията.
 не произнася правилно, пропуска или заменя звукове
 заеква.

ЦЕЛОГОДИШНИ ГРУПОВИ
ПРОГРАМИ
 Програмата „Консултирай се навреме“
всеки последен петък от месеца за Вас и
децата Ви безплатни консултации.
 Програмата „Най-доброто начало”
за деца от 1 до 5 години и техните родители
сензорно-моторна система от занимания и игри,
които стимулират интелектуалното,
емоционалното, социалното и физическото
развитие на малките деца. На практика,
програмата е „неврология, облечена в игра”.

Ако детето в начална училищна възраст:
 се затруднява при овладяването на писането, четенето
или смятането, въпреки че е достатъчно умно;
 е с прояви на хиперактивност с или без дефицит във
вниманието.
В ЦЕНТЪРА ще получите професионално и
изключително прецизно обследване на детското развитие с
един от най-точните, международно признати
стандартизирани тестове Скрининг тестът за детско развитие (Denver II)
Използват се най-новите световно признати и утвърдени
методи и подходи.
Дългогодишният опит на екипа (логопед, психолог,
специален педагог и консултант по ранно детско развитие):

Ще Ви даде специализирана информация и професионални съвети относно езико-говорното, емоционалноповеденческото и когнитивното развитие на детето, както и
препоръки за развиващи занимания у дома!

Ще сигнализира за забавяне в развитието по някой от
изброените критерии, за да се обърне своевременно внимание
на проблема, което от своя страна носи гаранция за много повисоки шансове за неговото преодоляване, защото ще се
предприеме т.нар. РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ.

Ще подпомогне прехода от ясла към детска градина и от
детска градина към училище.
Центърът поддържа връзки с едни от най-добрите специа-листи
в страната при необходимост от допълнителна консултация.

 Програмата “Ученето лесно и забавно”
за деца над 5 години
Програмата развива умения за обогатяване на
езиковата система на детето, да напредва в
света на звуковете, буквите, сричките и думите.
Работи се в група до 4 деца.

 Програма при заекване/запъване
„Говоря смело”
Програмата е специално структурирана за
създаване на умения в плавен говор.
Работи се в група до 3 деца.

ÍÅ ÇÀÁÐÀÂßÉÒÅ!
ÒÅÐÀÏÈßÒÀ Â ÐÀÍÍÀ ÄÅÒÑÊÀ ÂÚÇÐÀÑÒ Å Â ÏÚÒÈ ÏÎ-ÓÑÏÅØÍÀ
È ÏÐÈÊËÞ×ÂÀ ÌÍÎÃÎ ÏÎ-ÐÀÍÎ, ÎÒÊÎËÊÎÒÎ ÀÊÎ ÎÑÒÀÂÈÌ
ÄÅÔÈÖÈÒÈÒÅ ÄÀ ÑÅ ÇÀÄÚËÁÎ×ÀÒ ÂÚÂ ÂÐÅÌÅÒÎ!

Очакваме Ви на адрес:
Хасково, ул. „Средна гора“ № 6, етаж 2
(бившата сграда на ОСО)
Заявете с предварително записване на телефони:

0897 384 895 и 0894 951 519

