Психолого-педагогічний консультативний центр м. Гродзіськ Wlkp.
вул. Zbąszyńska 11
62-065 Гродзіськ Влкп.
Psykholoho-pedahohichnyy konsulʹtatyvnyy tsentr m. Hrodzisʹk Wlkp.
vul. Zbąszyńska 11
62-065 Grodzisk Wlkp.

Психолого-педагогічна консультація є державним закладом, усі послуги
безкоштовні. Клініка є закладом для дітей та підлітків, які навчаються в
Гродзиському повіті. 16 січня 2017 року Клініка призначена керівником освіти в
Познані для огляду глухих і слабочуючих, сліпих та слабозорих дітей.
У нашому закладі працюють фахівці в галузі педагогіки, психології,
профорієнтації та логопедії:
Psykholoho-pedahohichna konsulʹtatsiya ye derzhavnym zakladom, usi posluhy
bezkoshtovni. Klinika ye zakladom dlya ditey ta pidlitkiv, yaki navchayutʹsya v
Hrodzysʹkomu poviti. 16 sichnya 2017 roku Klinika pryznachena kerivnykom osvity v
Poznani dlya ohlyadu hlukhykh i slabochuyuchykh, slipykh ta slabozorykh ditey.
U nashomu zakladi pratsyuyutʹ fakhivtsi v haluzi pedahohiky, psykholohiyi,
proforiyentatsiyi ta lohopediyi:
спеціалісти:
Психологи - сурдопедагог - тифопед: Моніка Барнас-Онишкова, Марта Даутер, Пауліна
Надобнік, Олександра Ковальчик, Еліза Кур, Марія Родзевич, Катажина Носкович
Педагог - сурдопедагог - тифопед: Магдалена Свінярек, Ізабела Бжезінська-Напірала, Катажина
Мацеєвська
Соціотерапевт: Кінга Тондер - Кшижанек
Логопед - невропатолог: Анета Рсьлінська - Рабіга
Директор, професійний радник - Данута Пшибила
spetsialisty:
Psykholohy - surdopedahoh - tyfoped: Monika Barnaś - Onyśków, Marta Dauter, Paulina Nadobnik,
Oleksandra Kowalczyk, Eliza Kur, Maria Rodziewicz, Katarzyna Noskowicz
Pedahoh - surdopedahoh - tyfoped: Magdalena Świniarek, Izabela Brzezińska – Napierała, Katarzyna
Maciejewska
Sotsioterapevt: Kinga Tonder - Krzyżanek
Lohoped - nevropatoloh: Aneta Reślińska - Rabiega
Dyrektor, profesiynyy radnyk - Danuta Przybyła

Фахівці працюють з 8:00-18:00
Терапія, що проводиться в клініці: корекційно-компенсаторна, ревалідаційна,
ревалідаційна та логопедична, соціотерапевтична, психотерапевтична, сімейна терапія,
біозворотній зв'язок.
Клініка проводить діагностику, групи підтримки, майстер-класи, тренінги
консультації для батьків, дітей та підлітків, а також педагогічних працівників.
Fakhivtsi pratsyuyutʹ z 8:00-18:00

та

Terapiya, shcho provodytʹsya v klinitsi: korektsiyno-kompensatorna, revalidatsiyna,
revalidatsiyna ta lohopedychna, sotsioterapevtychna, psykhoterapevtychna, simeyna terapiya,
biozvorotniy zv'yazok.
Klinika provodytʹ diahnostyku, hrupy pidtrymky, mayster-klasy, treninhy ta konsulʹtatsiyi dlya
batʹkiv, ditey ta pidlitkiv, a takozh pedahohichnykh pratsivnykiv.
Реєстрація відкрита з понеділка по п'ятницю з 8:00 – 15:30 за номером 61 677 08 88 або
особисто в офісі.
Більше інформації про клініку можна знайти на:
www.facebook.pl; www.grodziskwlkp.naszaporadnia.com
Reyestratsiya vidkryta z ponedilka po p'yatnytsyu z 8:00 – 15:30 za nomerom 61 677 08 88 abo
osobysto v ofisi.
Bilʹshe informatsiyi pro kliniku mozhna znayty na:
www.facebook.pl; www.grodziskwlkp.naszaporadnia.com

