Συμβουλευτικό κέντρο
Γονείς, οι οποίοι έχουν ερωτήσεις σχετικά με την
υποστήριξη της γλωσσικής ικανότητας του
παιδιού τους, μπορούν να απευθυνθούν μαζί με
το παιδί τους, ηλικίας άνω των
3 ετών, στο συμβουλευτικό κέντρο της
σχολής Christian-Morgenstern.
Κατόπιν εκτεταμένης διάγνωσης θα συζητήσουμε
με τους γονείς σχετικά με πιθανές ενέργειας,
όπως
Οδηγίες αυτο-βοήθειας
Παρέμβαση σε παιδιά μικρής ηλικίας
Εξωτερικά μαθήματα θεραπείας του λόγου
Συνεργασία με σχολεία και
παιδικούς σταθμούς
- Ενδεχόμενη εγγραφή στον
παιδικό σταθμό ή στη σχολή
Christian-Morgenstern
-

Εκτός αυτού παρέχουμε συμβουλές σε
δασκάλους, παιδαγωγούς, θεραπευτές κλπ.

Εκπαιδευτικός παιδικός σταθμός για
άτομα με διαταραχή της ομιλίας

Σχολή για άτομα με διαταραχή της
ομιλίας

Εκτός της καθημερινής ενασχόλησης σε μια
μικρή ομάδα, τα παιδιά λαμβάνουν παιδαγωγική
υποστήριξη αντιμετώπισης γλωσσικών
προβλημάτων όπως:

Σε μικρές τάξεις γίνεται μάθημα σύμφωνα με το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι μαθητές λαμβάνουν κατά τη διάρκεια του
μαθήματος προσαρμοσμένα παιδαγωγικά
υποστηρικτικά μέτρα αντιμετώπισης των
γλωσσικών προβλημάτων, όπως:

- Ειδική παιδαγωγική θεραπεία της ομιλίας
- Υποστήριξη της αντίληψης
- Υποστήριξη της ψυχοσωματικής ανάπτυξης
Τις Δευτέρες, Τετάρτες και Πέμπτες ο παιδικός
σταθμός τελειώνει στις 14.00.
Αυτές τις ημέρες τα παιδιά τρώνε στις
εγκαταστάσεις μας.
Η μετάβαση από και προς τις εγκαταστάσεις μας
γίνεται με μικρά λεωφορεία.

- Ειδική παιδαγωγική θεραπεία της ομιλίας
- Υποστήριξη της αντίληψης
- Περαιτέρω προσφορά ασκήσεων
(π.χ. ψυχοσωματική ανάπτυξη)
- Θεραπευτική ιππασία
Για τη Σχολή Christian-Morgenstern μια εντατική
συνεργασία με τους γονείς θεωρείται αυτονόητη.
Κατά τις ημέρες με απογευματινά μαθήματα,
προσφέρεται μεσημεριανό φαγητό.
Η μετάβαση από και προς τις εγκαταστάσεις μας
γίνεται με μικρά λεωφορεία.
Οι ειδικές παιδαγωγικές υπηρεσίες της CMS
συνεργάζονται με όλα τα σχολεία.

Σχολή Christian - Morgenstern
Σχολή για άτομα με διαταραχή της
ομιλίας

Τα άτομα που ζητούν παροχή συμβουλών
στην περιοχή
του Schorndorf
πρέπει να απευθυνθούν στο:

Τα άτομα που αναζητούν παροχή συμβουλών
στην περιοχή
του Waiblingen
πρέπει να απευθυνθούν στη:

Παράρτημα του Schorndorf
Οδός Rainbrunnenstr. 24
73614 Schorndorf
Τηλ.: +49 (0) 7181/484765
Φαξ: +49 (0) 7181/993676
Email: info@cms-schorndorf.de

Σχολή Christian-Morgenstern
Οδός Dammstr. 46-50
71332 Waiblingen
Τηλ.: +49 (0) 7151/58744
Φαξ: +49 (0) 7151/562380
Email: info@cms-waiblingen.de
Διαδίκτυο: www.cms-waiblingen.de

Τα άτομα που αναζητούν παροχή συμβουλών
στην περιοχή
του Sulzbach
πρέπει να απευθυνθούν στο:
Παράρτημα του Sulzbach
Οδός Kleinhöchberger Str. 12
71560 Sulzbach (Murr)
Τηλ.: +49 (0) 7193/900005 (Σχολή &
Συμβουλευτικό κέντρο)
Τηλ.: +49 (0) 7193/900006 (Παιδικός σταθμός)
Φαξ: +49 (0) 7193/900007
Email: info@cms-sulzbach.de

Waiblingen - Schorndorf - Sulzbach

Ώρες λειτουργίας της γραμματείας
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη

Ώρα 07.45 - 13.15 Πέμπτη
Ώρα 07.45 - 12.15
Ώρα 07.45 - 12.15
Ώρα 12.45 - 15.15
Ώρα 12.45 - 15.15 Παρασκευή Ώρα 07.45 - 12.45
Ώρα 07.45 - 13.15

