NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
"PRZYJAZNA EDUKACJA"
ul. Sikorskiego 82 39-400 Tarnobrzeg
e- mail : npdn_tarnobrzeg@poczta.onet.pl, www.grandys.edu. pl oraz zosia5454@o2.pl
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Nasz znak : NPDN –I/5/20168
Tarnobrzeg, 10 lutego 2018 r.

Rok założenia 2001

O f e r u j e m y : * kursy doskonalące * warsztaty tematyczne * szkolenie liderów WDN, studia
podyplomowe, konferencji, seminaria z udziałem VIP-ów edukacji * szkolenia pracowników
administracyjno-ekonomicznych * liderów samorządu uczniowskiego * doradztwo – konsultacje
indywidualne dot. : awansu zawodowego, statutów,

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
przedszkoli, żłobków
Dyrektor NPDN "Przyjazna Edukacja" zachęca Państwa do
skorzystania z oferty 5-godzinnego szkolenia z zakresu logopedii.
Poniższa tematyka skupia się na praktycznych umiejętnościach
rozpoznawania problematyki rozwoju mowy dziecka i wspierania go,
z myślą nie tylko o nauczycielach, ale również o rodzicach.
Rodzice mogą skorzystać z tej formy lub zamówić osobne spotkanie.
Temat: "Rozwój mowy dziecka w okresie pobytu w żłobku
i w przedszkolu. Prawidłowości, zaburzenia i jak im zaradzić".
Prowadząca: dr Joanna IREK - specjalista przedmiotów
logopedycznych (logopedia, logopedia z emisją głosu, logopedia szkolna
i przedszkolna z logorytmiką, neurologopedia) oraz polonistycznych
(zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna). Organizatorka
warsztatów logopedycznych w placówkach doskonalenia nauczycieli,
wykładowca uczelni wyższych w Warszawie, Radomiu, Łodzi, Rzeszowie,
Sandomierzu.
Termin i miejsce: 14 marca 2018, początek godz. 15.00, w sali
wykładowej Biblioteki Pedagogicznej, Tarnobrzeg, ul. Wyspiańskiego
2A.
Główne zagadnienia:
1. Prawidłowości rozwoju mowy.
2. Symptomy zaburzeń.
3. Praca z dzieckiem w placówce.
4. Przypadki wsparcia specjalistycznego dla dziecka.

Szczegółowa treść:
1. Rozwój mowy od chwili narodzin do wieku przedszkolnego:
- etap przygotowawczy
- okres melodii
- okres wyrazu
- okres zdania
- okres swoistej mowy dziecięcej.
2. Mowa w normie.
Normy rozwojowe w zakresie artykulacji w okresie:
- 0-1 roku życia
- 1-2 roku życia
- 3 roku życia
- 4 roku życia
- 5-6 roku życia.
3. Niepokojące symptomy u dziecka w wieku:
– 6- 7 miesięcy
– 12 miesięcy
– 3 lat
– 4 lat
- 5 lat.
4. Co może szkodzić rozwojowi mowy?
5. Mowa w normie – różnice rozwojowe nie budzące niepokoju do
5 roku życia dziecka.
6. Zakres pomocy (usprawnień) w codziennej opiece oraz pracy
wychowawczo-dydaktycznej: zestawy ćwiczeń.
7. Przypadki koniecznej konsultacji z logopedą/lekarzem.
Sprawy organizacyjne:
Koszt szkolenia od osoby wynosi 70 złotych, słownie:
siedemdziesiąt złotych, płatne gotówką lub przelewem
na konto NPDN: 55 9434 0002 2001 1000 1616 0001.
Uczestnicy otrzymują: materiały drogą elektroniczną, zaświadczenia,
w czasie szkolenia napoje.
*** Istnieje możliwość zamówienia szkolenia wyłącznie dla placówki.
Z wyrazami szacunku
mgr Jan Fr. Grandys - dyrektor

