METODY TERAPII PEDAGOGICZNEJ

Plan szkolenia

Metody terapii pedagogicznej
- czyli oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych
Termin terapia wywodzi się z nauk medycznych i pochodzi z języka greckiego (therapeia - leczenie).

Terapia

pedagogiczna jest to oddziaływanie terapeutyczne na zaburzenia w uczeniu się ucznia, które opiera się na specjalnych,
pedagogicznych i psychologicznych zasadach powiązanych zarówno z uczeniem się, jak i z dobrym przystosowaniem.

PYTANIA, KTÓRE DOCZEKAJĄ SIĘ
ODPOWIEDZI
?

KOMU W SZCZEGÓLNOŚCI DEDYKUJEMY
SZKOLENIE?
***

- jakie są metody korekcji zaburzeń funkcji

- wszystkim nauczycielom,

percepcyjno- motorycznych
- jakie są podstawowe zaburzenia mowy i ich
objawy?
- czym jest pamięć i jak ją usprawniać,
- czym jest dysleksja, dysortografia i dysgrafia?
- czym jest relaksacja, jakie są jej techniki?

- wszystkim rodzicom,
- wszystkim terapeutom pracującym z dziećmi.

!

SPOSOBY
REALIZACJI
CELÓW

- zrozumienie zadań i funkcji terapii pedagogicznej

platforma Moodle,

CELE SZKOLENIA

samokształcenie

- poznanie podstawowych zasad pracy z dzieckiem z utrudnieniami

materiały szkoleniowe

rozwojowymi

(pdf),

- praktyczna znjomość metod terapii pedagogicznej

pytania kontrolne po
każdym module,
testy sprawdzające
(online)

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

$
- będziesz wiedział czym jest terapia pedagogiczna.,

INWESTUJĄC W
SZKOLENIE
OTRZYMASZ
dostęp do platformy
szkoleniowej

- będziesz znał zadania i funkcje terapii pedagogicznej,

(indywidualne konto)
- będziesz znał podstawowe zaburzenia mowy i ich objawy,
- będziesz znał ćwiczenia rozwijające sprawności fonologiczne,

imienny dyplom i
zaświadczenie o

- będziesz znał ćwiczenia usprawniające pamieć,

ukończeniu kursu

- będziesz umiał zdiagnozować dziecko z zaburzoną koncentracją uwagi,

możliwość zniżki na

- będziesz znał praktyczne ćwiczenia w czytaniu i pisaniu dla dzieci młodszych i

kolejne szkolenia

starszych,
- będziesz znał techniki relaksacji.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW
Ze względu na specyfikę organizacji zajęć, które przybierają formę e-learningu, wymagana jest podstawowa
znajomość obsługi komputera i przeglądarek internetowych.

Szczegółowy plan szkolenia
MODUŁ 1 Metody usprawniania funkcji percepcyjno - motorycznych
1. Metody usprawniania percepcji wzrokowej 2. Metody usprawniania percepcji słuchowej 3. Metody usprawniania
zaburzeń ruchowych

MODUŁ 2 Metody usprawniania funkcji językowych
1. Usprawnianie zaburzeń mowy 2. Ćwiczenia rozwijające funkcje językowe 3. Praca z dzieckiem ze specyficznym
zaburzeniem językowym (SLI)

MODUŁ 3 Metody usprawniania pamięci i koncentracji
1. Pamięć i jej rodzaje 2. Ćwiczenia usprawniające pamięć 3. O koncentracji uwagi 4. Ćwiczenia rozwijające
koncentrację uwagi

MODUŁ 4 Metody usprawniające czytanie i pisanie
1. Zasady pracy z dzieckiem z dysleksją 2. Specyficzne zaburzenia w pisaniu i czytaniu a nauka szkolna 3. Ćwiczenia w
pisaniu 4. Ćwiczenia w czytaniu 5. Dysleksja L i P 6. Metoda Dennisona

MODUŁ 5 Metody relaksacji
1. Technika relaksacji według Jacobsona w wersji B. Kaji 2. Relaksacja według Wintreberla 3. Relaksacja oparta na
treningu autogennym Schultza 4. Artterapia 5. Masaż relaksacyjny 6. Ćwiczenia oddechowe

Czas trwania kursu: 35 godzin.
Aby zakupić kurs zapraszamy na stronę www.crp.wroclaw.pl

