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Smoczek z punktu widzenia logopedy (i mamy)
-

Jak dobrać? Kiedy odstawić? O czym pamiętać?

Prowadząca: mgr Magdalena Rybka
Jestem absolwentką magisterskich pięcioletnich studiów logopedycznych w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ten czas
spędziłam na licznych praktykach i wolontariatach, na których poznawałam tajniki zawodu logopedy. Specjalizację neurologopedyczną
ukończyłam na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Swoje kwalifikacje stale podnoszę na licznych kursach i szkoleniach
specjalistycznych.
Blog pozwala mi być logopedą na jeszcze szerszą skalę – organizuję różne akcje, prowadzę szkolenia logopedyczne, współpracuję ze
świetnymi wydawnictwami. Mam zaszczyt być Partnerem PUS Wydawnictwa Epideixis oraz stałym współpracownikiem Wydawnictwa
WiR oraz Wydawnictwa Harmonia. Aktywnie działam na swoich kontach społecznościowych na Instagramie i Facebooku, gdzie
przekazuję wiedzę logopedyczną.
Jestem autorką czterech książeczek logopedycznych “Logopedyczne potyczki” (Wydawnictwa PUS) przeznaczonych do utrwalania
głosek w wymowie dzieci.

Data: 24 listopada 2022 r., godz. 19:00-21:00
Forma: online + 4-dniowy dostęp do nagrania
Szkolenie przeznaczone dla logopedów, studentów oraz rodziców. Pomaga zrozumieć istotę i rolę ssania w życiu dziecka.
Obrazuje korzyści oraz niebezpieczeństwa, a także uczy w jaki sposób ich uniknąć.
Program:
1. Odruch ssania - kształtowanie się i wpływ na rozwój dziecka.
2. Ssanie odżywcze i NNS.
3. Rodzaje smoczków - przegląd.
4. Smoczki do zadań specjalnych.
5. Sposób doboru smoczka - czym się kierować?
6. Zasady bezpiecznego używania smoczka.
7. Metody odstawiania smoczka.
8. Smoczek a kciuk - przyczyny, skutki, rozwiązania.
9. Dyskusja.
Koszt: 79 zł /płatność - zgodnie z regulaminem - przelewem na numer konta podany w potwierdzeniu wpisania na listę
uczestników/
Zapisy: www.discurso.pl >> szkolenia online >> zapisy
Imienne zaświadczenie: tak
Możliwość otrzymania faktury: tak
Uwagi: Placówka organizuje i prowadzi doskonalenie zawodowe nauczycieli, a zadania statutowe placówki obejmują
doskonalenie zawodowe nauczycieli, którego dofinansowanie jest określone w art. 70 a ust. 3 a pkt. 1 i 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

