
 

          TYDZIEŃ 

  ŚWIADOMOŚCI  
                   AUTYZMU 

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Autyzmu 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza 

na spotkania konsultacyjne rodziców dzieci autystycznych 

oraz rodziców dzieci, które nie posiadają diagnozy autyzmu,  

ale w codziennym funkcjonowaniu przejawiają: 

 

 wyraźne deficyty w komunikacji werbalnej i niewerbalnej  

 nieumiejętność rozwijania i utrzymywania relacji z rówieśnikami właściwej 

dla poziomu rozwoju, 

 ograniczone, powtarzalne wzorce zachowań, zainteresowań  i aktywności. 

 

konsultacje psychologiczne, pedagogiczne                     

 i logopedyczne 

będą odbywały się codziennie 

od poniedziałku 27.03.2017r. do piątku 31.03.2017r.  

w godzinach 1530-1800 
 

w budynku Poradni 

przy ulicy Dmowskiego 47 w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Zapraszamy również na prelekcje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli 

- szczegółowe informacje na stronie: www.poradnia.piotrkow.pl 
 

Zapal się z nami na niebiesko 
 



 

      TYDZIEŃ  
                ŚWIADOMOŚCI 

                       AUTYZMU 
 

HARMONOGRAM KONSULTACJI 
 

Lp. 

 

DATA 

 

SPECJALIŚCI PROWADZĄCY KONSULTACJE 

 

NUMER 

GABINETU 

 

1. 

27.03.2017 

poniedziałek 

godz. 15.30-18.00 

konsultacje psychologiczne – mgr Elżbieta Słocińska gab. nr 15 

konsultacje pedagogiczne – mgr Halina Burger gab. nr 5 

27.03.2017 

poniedziałek 

godz. 15.30-17.30 

warsztaty dla rodziców i nauczycieli:  

Zaburzenia komunikacji językowej w autyzmie”  

– mgr Elżbieta Kubiak 

gab. nr 26 

bezpłatne badania przesiewowe dla dzieci w wieku  

 16-30 miesięcy  

– mgr Dorota Chmielewska 

gab. nr 2 

 

2. 
28.03.2017 

wtorek 

godz. 15.30-18.00 

konsultacje psychologiczne – mgr Elżbieta Góral gab. nr 9 

konsultacje pedagogiczne  

– mgr Marta Woźniak-Ressel 

gab. nr 5 

konsultacje logopedyczne – mgr Krystyna Piekarska gab. nr 23  

 

3. 
29.03.2017 

środa 

godz. 15.30-18.00 

konsultacje psychologiczne – mgr Magdalena 

Famulska 

gab. nr 6 

konsultacje logopedyczne – mgr Elżbieta Kubiak gab. nr 18 

przesiewowe badania słuchu dla dzieci od 5 roku życia 

– mgr Dorota Chmielewska 

gab. nr 2 

29.03.2017 

środa 

godz. 16.00-18.00 

pogadanka dla rodziców i nauczycieli  

,,Dziecko z autyzmem w przedszkolu i szkole”  

– mgr Anetta Szadkowska 

gab. nr 26 

 

4. 

30.03.2017 

czwartek  

godz. 16.00-18.00 

konsultacje psychologiczne 

 - mgr Barbara Mokrowiecka  

gab. nr 7 

konsultacje pedagogiczne  

– mgr Małgorzata Grzędowska 

gab. nr 4 

konsultacje logopedyczne – mgr Elżbieta Szota gab. nr 23 

 

5. 

31.03.2017 

piątek  

godz. 16.00-18.00 

konsultacje psychologiczne - mgr Agnieszka Matusiak gab. nr 6 

konsultacje pedagogiczne – mgr Irena Tańcula gab. nr 8 

konsultacje logopedyczne – mgr  Katarzyna Imielczyk gab. nr 16 

 


