Fondacioni
stiftung pädagogisch-therapeutisches zentrum

Ofertë gjithpërfshirëse

Hauptsitz:

Fondacioni Qendra pedagogjike-terapeutike i përfaqëson dëshirat e fëmijëve, të

Stiftung ptz
Hauptstrasse 40
4242 Laufen

autorizuarve për edukim dhe të familjeve në kontekstin terapeutik – si përballë

Tel. 061 763 80 90
Fax 061 763 80 93
info @ ptz-bl.ch
www.ptz-bl.ch

publikut ashtu edhe përballë autoriteteve.
Ne vëmë në dispozicion një ofertë gjithpërfshirëse në kantonin Basel-Landschaft.

Enti mbajtës solid
Mbajtësi i fondacionit është GGB (Gemeinnützige Gesellschaft Basel-Landschaft /

stiftung pädagogisch-therapeutisches zentrum

Fëmija në qendër të vëmendjes
Edukim i hershëm në pikëpamje
të pedagogjisë shëruese
Terapia me psikomotorikë

Shoqëria e interesit publik Basel-Landschaft).

Oferta
Ofertat në afërsinë tuaj
Edukim i hershëm në pikëpamje të pedagogjisë shëruese: Binningen, Laufen,
Liestal, Reinach
Terapia me psikomotorikë: Allschwil, Binningen, Laufen, Liestal, Pratteln, Reinach,
Sissach

Ofertë falas për fëmijët nga kantoni BL
Ofertat mbi edukimin e hershëm në pikëpamje të pedagogjisë shëruese si dhe mbi
terapinë me psikomotorikë, për të gjithë fëmijët në kantonin Basel-Landschaft janë
falas. Financimi është i rregulluar në bazë të marrëveshjës mbi marrjen përsipër të
detyrimeve ndërmjet fondacionit ptz BL dhe të kantonit.

Po qe se keni pyetje, thjesht na merrni në telefon!
Për informacione dhe regjistrime ju mund të kontaktoni pikën e terapisë në afërsinë
tuaj ose sekretariatin në Laufen. Adresat mund t´i gjeni në faqen e brendshme të
prospektit si dhe në internetfaqen tonë.

www.ptz-bl.ch

2010 – albanisch

heilpädagogische früherziehung

psychomotorik-therapie

4102 Binningen
Curt Goetz-Strasse 21
Tel. 061 421 04 66
Fax 061 421 04 66
hfebinningen @ ptz-bl.ch

Edukim i hershëm në pikëpamje të pedagogjisë
shëruese (HFE) për fëmijët që nga lindja

Terapi me psikomotorikë (PMT)
për fëmijët nga mosha e futjes në kopsht

Sa më parë të bëhet përkrahja, aq më të mira shanset

Mbështetje për fëmijët me mostra lëvizjesh që bien në sy

Fëmijët që janë të hendikepuar apo që shfaqin një zhvillim që bie në sy gjegjsisht

Disa fëmijë manifestojnë një përjetim të kufizuar motorik ose kanë vështirësi me

4242 Laufen
Hauptstrasse 40
Tel. 061 763 80 90
Fax 061 763 80 93
hfelaufen @ ptz-bl.ch

që tregon zvarritje, mund të përkrahen përmes edukimit të hershëm në pikëpamje

koordinimin e lëvizjeve. Shpesh herë ndodh që kësaj t´i shtohen edhe vështirësitë

të pedagogjisë shëruese, në mënyrë individuale dhe të caktuar. Edukimi i hershëm

në sajimin e marrëdhënieve me të tjerët. Terapia me psikomotorikë ju ndihmon

në pikëpamje të pedagogjisë shëruese mund të fillojë që në moshën e foshnjës,

atyre, që ata të ndjejnë vetën e tyre, por edhe të tjerët që kanë përballë, më mirë,

duke u vazhduar deri në momentin kur fëmija futet në kopsht.

duke trajnuar sensin e lëvizjeve.

Këshillimi për prindërit, nxitja për fëmijët

Sqarim, këshillim, terapi

4410 Liestal
Kasernenstrasse 41
Tel. 061 926 80 90
Fax 061 926 80 99
hfeliestal @ ptz-bl.ch
4153 Reinach
Neueneichweg 21
Tel. 061 712 18 58
Fax 061 712 18 58
hfereinach @ ptz-bl.ch

Sqarime në kuptim të psikologjisë së zhvillimit

Sqarime në pikëpamje psikomotorike

Përkrahja e fëmijëve në pikëpamje të pedagogjisë shëruese:

Terapi të veçanta ose në grupe

Përkrahje në mënyrë teke apo në grup loje në kuptim të shërimit pedagogjik

Këshillimi i personave përkatës referues

Vizita në shtëpi apo ofertë ambulante

Bashkëpunimi me ekspertët

Këshillimi i personave referuese

Mbikëqyrja gjatë dhënies së mësimit dhe këshillimi i mësimdhënësve

Bashkëpunim me ekspertët

Mbështetja, duke filluar që nga ditët e para

Më shumë vetbesim përmes lëvizjes së sigurt
Terapia me psikomotorikë paraqitet e nevojshme kur kemi këto pika:

Edukimi i hershëm në pikëpamjë të pedagogjisë shëruese do të duhej të fillonte,

Spikatje që bie në sy në baraspeshë dhe në koordinim e lëvizjeve

qysh në momentin e parë kur konstatohen pikasjet që bien në sy:

Vështirësi gjatë të sajuarit me dorë, të vizatuarit, të shkruarit

Tek fëmijët që tregojnë një prapambetje të përgjithshme

Kohëzgjatje e shkurtër e vëmendjes dhe e përqëndrimit

Tek fëmijët që tregojnë prapambetje në zhvillimin e të folurit

Vetbesim i mangët, sjellje frikacake, ngurruese ose sjellje prej

Tek fëmijët që bien në sy në sjelljet e tyre

një fëmije të vogël

Tek fëmijët me hendikep

Vështirësi gjatë kontaktit me fëmijët e tjerë

Thjesht na merrni në telefon!

Shqetësime, pengesa, vështirësi për të respektuar rregullat

Më kënaqësi ne mund të flasim bashkërisht rreth ecurisë së mëtutjeshme. Në qoftë

Terapie me psikomotorikë edhe për fëmijën tuaj?

se bëhet e ditur për masat shtesë, bëhet e nevojshme edhe vizita tek pediatri.

Të bëhet paraqitja tek ne në rast të dëshirës së prindërve për sqarim
psikomotorik:
tek pediatrët
tek neurologët ose tek psikiatrët për fëmijë
tek shërbimi i psikiatrisë për fëmijë dhe për adoleshentë BL (KJPD)
tek shërbimi i psikologjisë në shkollë (SPD)

4123 Allschwil
Muesmattweg 6
Tel. 061 481 38 19
pmtallschwil @ ptz-bl.ch
4102 Binningen
Curt Goetz-Strasse 21
Tel. 061 421 04 48
Fax 061 421 04 66
pmtbinningen @ ptz-bl.ch
4242 Laufen
Brislachstrasse 66
Tel. 061 761 36 34
pmtlaufen @ ptz-bl.ch
4410 Liestal
Kasernenstrasse 41
Tel. 061 926 80 95
Fax 061 926 80 99
pmtliestal @ ptz-bl.ch
4133 Pratteln
Kindergarten Vogelmatt II
St. Jakobstrasse 62
Tel. 061 821 01 74
pmtpratteln @ ptz-bl.ch
4153 Reinach
Schulhaus Aumatt
Tel. 061 711 92 50
pmtreinach @ ptz-bl.ch
4450 Sissach
Gerbegässlein 1
Tel. 061 971 15 14
Fax 061 971 15 14
pmtsissach @ ptz-bl.ch

