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 Zapraszamy Państwa na SZKOLENIE teoretyczno-warsztatowe:  
  

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka  
w oparciu o metodę integracji sensorycznej 

 
Adresat: szkolenie zostało przygotowane przede wszystkim z myślą o logopedach, którzy chcą 
poszerzyć własny warsztat pracy - w bezpieczny sposób - o elementy terapii integracji 
sensorycznej. Do uczestnictwa zachęcamy również terapeutów SI (którzy nie posiadają 
kwalifikacji logopedycznych) otwartych na współpracę z logopedą i chcących rozszerzyć 
repertuar oddziaływań na sali do terapii SI o elementy terapii logopedycznej. Zapraszamy 
również zainteresowanych nauczycieli oraz rodziców. 
 
Cele: Celem szkolenia jest poszerzenie  wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie włączania 
terapii integracji sensorycznej do terapii logopedycznej i terapii 
logopedycznej do terapii SI 
 
Zakres realizowanych treści:  

1. Główne założenia metody integracji sensorycznej i krótka 
charakterystyka 3 bazowych systemów sensorycznych (układ 
przedsionkowy, dotykowy, proprioceptywny) - ich związek  
z kształtowaniem się funkcji oralnych i mowy. 

2. Omówienie wybranych odruchów ustno – twarzowych i ich 
związku z rozwojem mowy  

3. Zaburzenia integracji sensorycznej a zaburzenia oralno – twarzowe 
4. Wybrane propozycje terapeutyczne z uwzględnieniem możliwości ograniczeń metody  SI: 
5. Terapia logopedyczna z elementami metody integracji sensorycznej – ćwiczenia 

praktyczne  
6. Terapia integracji sensorycznej z elementami terapii logopedycznej – ćwiczenia 

praktyczne  
7. Znaczenie pracy zespołowej specjalistów we wspomaganiu rozwoju dziecka - czyli 

współpraca logopedy i terapeuty SI. 
Na szkolenie należy zabrać: wygodny strój, obuwie zamienne oraz grube "skarpeto-kapcie" 
 
Czas trwania kursu: 10 godz. dydakt. ( godz. 9:00 -18:00) 
 
Cena: 350 zł/os.    Termin:  umieszczony na stronie www- zakładka Aktualności 
 
Osoba prowadząca warsztaty: Terapeuta i Trener Neurorozwoju INPP (certyfikat i licencja 
INPP)Terapeuta SI (certyfikat PSTIS), Wykładowca PSTIS,  Logopeda, Pedagog Specjalny – 
Oligofrenopedagog, Praktyk w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi: m.in. autyzmem, 
zespołem Aspergera, zespołami genetycznymi, zespołem Downa, opóźnieniem rozwoju mowy, 
posiada rekomendacje Senior Terapeuty i Instruktora SI w Polsce, psychologa klinicznego 
- mgr Zbigniewa Przyrowskiego - w zakresie diagnozy oraz planowania SI 
 

Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Grupa ograniczona do max. 12 osób. 
 

UWAGA! Zgłoszenia na kurs wraz z potwierdzeniem zapłaty przyjmujemy pod nr telefonu: 
59 841 38 55 w godz. 8:00 – 16:00  i adresem mailowym:   odk.atena@poczta.fm  
 
Opłatę za kurs uczestnik zobowiązany jest dokonać na rachunek bankowy Ośrodka  

Nr 50 1020 5558 1111 1203 5350 0064  lub w kasie w Ośrodka. 

 
Miejsce: Ośrodek Kształcenia Kadr „Atena” w Słupsku, ul. Filmowa 2 


