Ośrodek Doskonalenia Kadr „Atena” w Słupsku
ul. Filmowa 2/6/A, 76-200 Słupsk
tel./fax: 59 841 38 55, 59 841 38 50
www.atena-szkolenia.pl
e-mail: okkatena@poczta.fm, odk.atena@poczta.fm
(wpis do ewidencji Kuratora Oświaty Nr 1/03 KO-I4013/2/03/JG)

Warsztat szkoleniowy
dla specjalistów w zakresie terapii pedagogicznej,
pedagogów, psychologów, nauczycieli kształcenia
zintegrowanego, nauczycieli przedszkola, logopedów,
studentów kierunków pedagogicznych
i psychologicznych.
Cel warsztatu ogólny:

przekazanie nauczycielom oraz osobom zajmującym się edukacją językową dzieci wiedzy
zakresu edukacji językowej, a także przygotowanie nauczycieli do właściwego postępowania terapeutycznego.

z

Cel warsztatu szczegółowy:
poznanie narzędzia terapeutycznego - teczki terapeutycznej w tym: 60 kart pracy do stymulacji, rozwijania, usprawniania
syntezy i analizy słuchowej
usystematyzowanie wiedzy na temat syntezy i analizy słuchowej i jej roli w procesie czytania i pisania
omówienie procesu syntezy i analizy słuchowej od syntezy i analizy sylabowej poprzez syntezę morfemową, logotomową,
logotomowo - fonemową, fonemowo - logotomową do syntezy i analizy fonemowej
przeprowadzenie ćwiczeń syntezy i analizy słuchowej z wykorzystaniem kart pracy

Program szkolenia:
Blok
I BLOK
TEORETYCZNY

II BLOK
PRAKTYCZNY

Działanie

Opis działania

wprowadzenie w tematykę - kilka słów na temat min.:
nierozumienia „świata” głosek i świata liter przez dzieci,
n-li, jaki świat jest bliższy dzieciom, a jaki dorosłym, rola
głoski, a rola litery w języku polskim, wpływ prawidłowego
głoskowania w poznawaniu reguł ortograficznych
omówienie rodzajów syntez i analiz słuchowych: od
syntezy
i analizy sylabowej poprzez syntezę
morfemową, logotomową, logotomowo - fonemową,
fonemowo - logotomową do syntezy
i analizy
fonemowej

Wprowadzenie
w tematykę warsztatuod syntezy
i analizy sylabowej
do syntezy
i analizy fonemowej.

Teczka terapeutyczna
jako narzędzie
stymulujące,
rozwijające,
usprawniające funkcje
słuchowo-językowe.



prezentacja narzędzia terapeutycznego – teczki
terapeutycznej:
pokaz 60 kart pracy w podziale na syntezę i analizę
z wykorzystaniem kart pracy
1. synteza i analiza sylabowa (np. ka-pe-lusz)
2. synteza morfemowa ( np. kot-ek)
3. synteza logotomowa (np. tel – ew – iz – or)
4. synteza logotomowo-fonemowa (np. so – s)
5. synteza fonemowo-logotomowa (np. n - os)
6. synteza i analiza fonemowa (np. m-a-m-a)
ćwiczenia ortofoniczne w wybrzmiewaniu głosek
(z wykorzystaniem kart pracy)

Czas

1h

4h
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Ćwiczenia praktycznepodsumowanie.

prezentacja ćwiczeń syntezy i analizy słuchowej
z wykorzystaniem rozsypanek wyrazowo-obrazkowych
podział wyrazów według omówionych wcześniej rodzajów
syntez
próby czytania metodą „ ślizgania się”
formułowanie
reguł
ortograficznych
utrwalających
pisownię spółgłosek miękkich oraz pisownię „rz” po
spółgłoskach
przegląd i omówienie niektórych ćwiczeń znajdujących
się w podręcznikach języka polskiego

Szkolenie prowadzi: Bożena Paździo – nauczyciel nauczania zintegrowanego i przedszkolnego, licencjonowany glottodydaktyk
– metody opracowanej przez prof. Bronisława Rocławskiego, wykładowca ODK ATENA w Słupsku (kurs terapii pedagogicznej),
Kujawsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy (studia podyplomowe z zakresu logopedii, terapii pedagogicznej), autorka
warsztatów i publikacji „Zrozumieć świat głosek i liter”, „Głoski i litery w świecie reguł ortograficznych” czy szkolenia pt. „Czynniki
wpływające na proces czytania i pisania”.

Uczestnik warsztatu otrzyma:
Zaświadczenie o ukończeniu warsztatu.
Teczkę terapeutyczną (w zależności od wybranej opcji).

Informacje dodatkowe:
Czas szkolenia: 5 godzin dydaktycznych
Miejsce szkolenia: Ośrodek Kształcenia Kadr „Atena”, 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2
Koszt warsztatu: od 260,00zł do 240,00zł/osoby (patrz opcje-tabela poniżej)

I
II

OPCJA
z publikacją
bez publikacji (tylko warsztat)

KOSZT
260,00zł/osoby
240,00zł/osoby

Warunkiem wpisania na listę uczestników jest opłata kursu w całości lub przedpłata
w wysokości 150zł.
Przedpłaty można dokonać w siedzibie placówkilub na rachunek bankowy:
PKO BP nr 50 1020 5558 1111 1203 5350 0064
Dyrektorze! Nauczycielu! istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w Twojej
szkole/placówce - zadzwoń: tel./fax. 59 841 38 55, tel.kom.501657200 lub wyślij
e-mail: okkatena@poczta.fm - udzielimy wszelkich informacji.

ZAPRASZAMY!

