Qendër këshillimi

Kopsht shkollor për fëmijët me mangësi
në të folur

Shkollë për fëmijët me mangësi në të
folur

Prindërit të cilët kanë pyetje në lidhje me nxitjen
e të folurit të fëmijës së tyre mund ta prezantojnë
fëmijën e tyre duke filluar nga mosha 3 vjeç në
qendrën e këshillimit të
Shkollës Christian-Morgenstern.

Përveç çështjeve të përditshme në një grup të
vogël fëmijët marrin edhe nxitje gjuhësore
pedagogjike si:

Në klasa të vogla bëhet mësimdhënie në
përputhje me planin e arsimimit të shkollës fillore
dhe 9-vjeçare.
Nxënësit marrin gjatë mësimdhënies masa
nxitëse individuale pedagogjike-gjuhësore si:

Pas një diagnoze të detajuar ne bisedojmë me
prindërit në lidhje me masat e mundshme si:
- Udhëzime mbi ndihmesën vetjake
- Nxitje e hershme
- Kurse ambulant të trajtimit gjuhësor
- Bashkëpunim me shkolla dhe
Kopsht fëmijësh
- Pranimi eventual në
Kopsht ose në
shkollën Christian-Morgenstern.
Gjithashtu ne këshillojmë mësues, edukator,
terapistë, etj..

- Terapi të veçantë pedagogjike për të folurin
- Nxitje të perceptimit
- Nxitje të psiko-motorikës

Të hënave, të mërkurave dhe të enjteve kopshti i
fëmijëve përfundon në orën 14:00.
Në këto ditë fëmijët ushqehen në institucion.
Ardhja dhe largimi realizohet me furgonë.

- Terapi të veçantë pedagogjike për të folurin
- Nxitje të perceptimit
- Mundësi të zgjeruara lëvizje
(p.sh. psiko-motorikë)
- Kalërim terapeutik
E natyrshme në konceptin e ChristianMorgenstern-Schule është edhe puna e
prindërve.
Në ditët me mësim pasditeve ofrohet dreka.
Ardhja dhe largimi realizohet me furgonë.
Shërbimi i veçantë pedagogjik i CMS
bashkëpunon me të gjitha shkollat.

Shkolla - Christian - Morgenstern
Shkollë për fëmijë me mangësi në të folur

Ato që kërkojnë këshilla në rrethinat
e Schorndorf
ti drejtohen:

Ato që kërkojnë këshilla në rrethinat
e Waiblingen
ti drejtohen:

Filialit Schorndorf
Rainbrunnenstr. 24
73614 Schorndorf
Tel.: +49 (0) 7181/484765
Fax: +49 (0) 7181/993676
Email: info@cms-schorndorf.de

Shkollës-Christian-Morgenstern
Dammstr. 46-50
71332 Waiblingen
Tel.: +49 (0) 7151/58744
Fax: +49 (0) 7151/562380
Email: info@cms-waiblingen.de
Internet: www.cms-waiblingen.de

Ato që kërkojnë këshilla në rrethinat
e Sulzbach
ti drejtohen:
Filialit Sulzbach
Kleinhöchberger Str. 12
71560 Sulzbach (Murr)
Tel.: +49 (0) 7193/900005 (Shkollë & Qendër
këshillimi)
Tel.: +49 (0) 7193/900006 (Kopsht fëmijësh)
Fax: +49 (0) 7193/900007
Email: info@cms-sulzbach.de

Waiblingen - Schorndorf - Sulzbach

Oraret e hapjes të sekretariatit
E Hënë
E Martë
E Mërkurë

ora 07.45 - 13.15
ora 07.45 - 12.15
ora 12.45 - 15.15
ora 07.45 - 13.15

E Enjte
E Premte

ora 07.45 - 12.15
ora 12.45 - 15.15
ora 07.45 - 12.45

