TERAPIA
DZIECI I MŁODZIEŻY
„To, że milczę, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia” (Jonathan Carroll)
Oferujemy pomoc dla najmłodszych dzieci, które nie
potrafią adekwatnie wyrazić słowami tego, co się z nimi dzieje oraz
tych większych z podejrzeniem problemów rozwojowych, z diagnozą
autyzmu,

trudnościami

szkolnymi,

zaburzeniami

koncentracji,

w różnych typach dysleksji rozwojowej, problemami w uczeniu się

lub zachowaniu.

TERAPIA
DZIECI I MŁODZIEŻY
Zajęcia prowadzone w ramach terapii stanowią dla dzieci
czas wesołej, kreatywnej zabawy, ale także są nastawione na
ćwiczenia

rozwijające

umiejętności

poznawcze,

intelektualne,

komunikowania się, służą poznawaniu i wyrażaniu emocji, rozwijają
sprawność manualną i koordynację ruchową.

TERAPIA
DZIECI I MŁODZIEŻY
Jeśli jesteś:
•

rodzicem, który martwi się o prawidłowy rozwój swojego dziecka

•

lub osobą, której brakuje rozwiązań na kłopoty swoich dzieci.
…ta oferta skierowana jest WŁAŚNIE DLA CIEBIE

Wsparcia w Gabinecie Psychologicznym w Połańcu udziela:
•

Agnieszka Majewska - 606 320 242

•

Beata Machowska – Chuchała - 796 988 123

•

Karolina Wąsik-Kierys – 509 382 817

TERAPIA EEG
-BIOFEEDBACK
„„Nasz mózg może nieustannie się uczyć – od urodzenia aż po kres życia.”
(Marian Diamond)

EEG - Biofeedback to trening mózgu. Ma szerokie
zastosowanie zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Jest stosowany m. in.
w nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzeniach uwagi
i koncentracji (ADD), stanach lękowych, dysleksji, problemach
logopedyczych, zaburzeniach snu i wielu innych. Jest także
odpowiedni dla osób zdrowych w celu poprawy funkcjonowania
umysłu.

TERAPIA EEG
-BIOFEEDBACK
Jak to działa?
Trening

odbywa

się

przez

interaktywną

pracę

z komputerem. Dzięki temu pacjent świadomie reaguje na zadania
stawiane przez terapeutę. Terapia jest niezwykle efektywna,
a zarazem przyjemna. Dzieci mogą wybierać formę prezentacji
sygnału: może to być gra, animacja lub ulubiona bajka DVD.

TERAPIA EEG
-BIOFEEDBACK
Jak długo trwa trening Biofeedback?
Czas trwania terapii ustala się stosownie do wieku
pacjenta i istotności problemu. Treningi można podzielić na
krótkoterminowe (ok. 10 - 20 spotkań), takie które wymagają
systematycznej pracy przez ok. 40-60 sesji (np. ADHD). Spotkania
odbywają się co najmniej raz w tygodniu.

TERAPIA EEG
-BIOFEEDBACK
Terapię

prowadzi

Karolina

Wąsik

–

Kierys

w

Gabinecie

Psychologicznym w Połańcu.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny pod numerem

509 382 817.
Cennik:
Konsultacja + badanie diagnostyczne (60 min) – 100 zł
Trening Biofeedback (45 min) – 70zł
Pakiet 10 treningów: – 650 zł (65zł/trening)
Pakiet 20 treningów: – 1200zł (60zł/trening)

