Szanowni Państwo,
Profilaktyka logopedyczna odgrywa istotną rolę w stymulacji oraz kształtowaniu rozwoju
mowy i języka. Ma na celu zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy oraz nasilaniu się już
istniejących nieprawidłowości, a także zmniejszeniu ryzyka wystąpienia dysleksji, a nawet
zaburzeń osobowości. Ważne jest, aby świadomie wspomagać rozwój językowy dziecka bez
względu na to, czy dziecko przejawia dysfunkcje językowe, czy też nie.

zaprasza na kurs:
Profilaktyka logopedyczna w szkole i przedszkolu III edycja.
Czas trwania kursu: 20.04.2015 - 30.06.2015 r.

Termin zgłaszania udziału w szkoleniu upływa 20 kwietnia 2015 r.
Program kursu:
1. Profilaktyka logopedyczna i jej rola w kształtowaniu rozwoju mowy i języka.
2. Rozwój mowy dziecka.
3. Najczęściej spotykane zaburzenia rozwoju mowy i ich źródła.
4. Pozytywne i negatywne czynniki wpływające na rozwój mowy dziecka.
5. Metody i techniki wykorzystywane w pracy z dziećmi w okresie rozwoju mowy.
6. Przykłady gier, zabaw oraz ćwiczeń artykulacyjnych, słuchowych, fonacyjnych i oddechowych.
7. Logorytmika
8.
Metody:
Dobrego
Startu,
Weroniki
Sherborne,
Marii
Montessori.
9. Współpraca nauczycieli z rodzicami, psychologami i logopedami.
Kurs adresowany jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, pedagogów,
psychologów oraz studentów.
Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z rozwojem mowy dziecka w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym oraz metodami usprawniającymi rozwój mowy.
Kurs przeprowadzony będzie metodą e learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na
stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna Moodle).
Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Opłatę za kurs w wysokości 210 zł + 23% VAT od osoby prosimy wnieść na konto Versus
Newtech sp. z o.o, ul. Kamionkowska 51, 03-812 Warszawa, Deutsche Bank Polska S.A. PL 18
1910 1048 2788 5918 5455 0004.

Termin zgłaszania udziału w szkoleniu upływa 20 kwietnia 2015 r.
·
·

Gwarantujemy:
imienne zaświadczenie,
konsultacje.
Wymagania: wykształcenie wyższe.
Zasady naboru: przyjęcie na kurs po wypełnieniu formularza on-line oraz uiszczeniu opłaty.
Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.
Informacje o kursie, w tym formularz zgłoszenia znajdziecie Państwo na stronie internetowej
www.akademiapracyirozwoju.pl – zakładka e- learning.

Wiadomość została wysłana przez serwis akademiapracyirozwoju.pl, zgodnie z art. 10 ustawy z 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204) i nie jest ofertą w
rozumieniu tej ustawy. Państwa adres mail został pobrany z ogólnodostępnej bazy w Internecie, w
której Państwa adres znalazł się za Państwa zgodą. Aby zmienić ustawienia biuletynu lub wypisać
się z bazy proszę o użycie tego linku lub o kontakt z adresem rezygnacja@akademiapir.pl .

