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Warsztat szkoleniowy

dla specjalistów w zakresie terapii pedagogicznej, pedagogów, psychologów, nauczycieli kształcenia
zintegrowanego, nauczycieli przedszkola, studentów kierunków pedagogiczny i psychologicznych.

Koszt warsztatu

300,00zł

Czas trwania warsztatu:

6 godzin
dydaktycznych
Cel warsztatu:
 poznanie 100 ćwiczeń (313 kart pracy) pogrupowanych na sześć aspektów: stałość spostrzegania,
spostrzeganie figury i tła, spostrzeganie stosunków przestrzennych, spostrzeganie położenia przedmiotów
w przestrzeni, koordynacji wzrokowo-ruchowej, analizy i syntezy wzrokowej skierowanych na stymulację,
rozwijanie, usprawnianie percepcji wzrokowej,
 poznanie grupy docelowej (do kogo kierujemy narzędzie terapeutyczne),
 wzbogacenie własnego warsztatu pracy o 100 pomysłów na stymulację, rozwijanie i usprawnianie percepcji
wzrokowej.

Program warsztatu:

CZĘŚĆ I
TEORETYCZNA
CZĘŚĆ II
TEORETYCZNOPRAKTYCZNA

CZĘŚĆ III
TEORETYCZNA

Wprowadzenie w tematykę warsztatu.
Opis teczki terapeutycznej – teczka terapeutyczna jako
narzędzie stymulujące, rozwijające, usprawniające funkcje
percepcji wzrokowej.
Ćwiczenia z wykorzystaniem kart pracy, celem poznania 6 aspektów percepcji
wzrokowej.
Aspekt – koordynacja wzrokowo-ruchowa
Aspekt – synteza i analiza wzrokowa
Aspekt – spostrzeganie figury i tła
Aspekt – stałość spostrzegania
Aspekt – spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni
Aspekt – spostrzeganie stosunków przestrzennych
Podsumowanie – percepcja wzrokowa to…(tworzenie własnej definicji).
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Ćwiczenia z wykorzystaniem kart pracy:

Szkolenie prowadzi: Renata Paździo - specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, pedagog Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, wykładowca Ośrodka Kształcenia Kadr Atena, Kujawsko-Pomorskiej Szkoły
Wyższej w Bydgoszczy. Autorka warsztatów, kursów doskonalących w zakresie terapii pedagogicznej,
konferencji naukowo-dydaktycznych, projektów edukacyjno – terapeutyczno - diagnostycznych dla dzieci o
specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Uczestnik warsztatu otrzyma:
Materiały szkoleniowe.
Zaświadczenie o ukończeniu warsztatu.

Informacje dodatkowe:
Czas warsztatu: 6 godzin dydaktycznych
Miejsce szkolenia: Ośrodek Kształcenia Kadr ATENA, 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2
Koszt warsztatu: 300,00zł/os.
Warunkiem uczestnictwa jest opłata kursu w całości na tydzień przed terminem
szkolenia na rachunek bankowy:

PKO BP SA Nr 71 1020 5558 0000 8902 3417 7346
Dyrektorze! istnieje również możliwość zorganizowania szkolenia w Twojej placówce
– zadzwoń : 501 657 200 lub wyślij e-mail: odk.atena@poczta.fm)
- udzielimy wszelkich informacji.

