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Zaburzenia napięcia mięśniowego i ich skutki dla mowy.
Postępowanie terapeutyczne

Prowadząca: mgr Violetta Podsiadła–Kabacińska
Jestem neuro i surdologopedą, oligofrenopedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą NDT- Bobath, providerem
Neuroflow, diagnostą dysleksji rozwojowej, specjalistą z wieloletnią praktyką w pracy z dziećmi z opóźnieniami i zaburzeniami
rozwojowymi. Od ponad dwudziestu lat pracuję z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jedenaście lat pracowałam
w przedszkolu integracyjnym, gdzie poznałam specyfikę pracy z małymi dziećmi, przede wszystkim z tymi, które wymagają szczególnego
wsparcia.
Zajmuję się diagnozą przyczyn trudności i zaburzeń rozwojowych dzieci. Jako terapeuta zajmuję się pracą z dziećmi z obniżoną
dojrzałością funkcji percepcyjno – motorycznych, niedosłyszącymi, ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnymi intelektualnie,
przejawiającymi zaburzenia koncentracji uwagi, przetwarzania bodźców sensorycznych oraz różnorodne zaburzenia mowy i języka.
Ważnym obszarem mojej pracy zawodowej jest praca z rodzicami. Dlatego prowadzę spotkania psychoedukacyjne dla rodziców,
przeprowadzam instruktaże i warsztaty wspomagające rodziców w stymulowaniu rozwoju ich dzieci. Pokazuję jak w codziennych
sytuacjach stymulować różnorodne funkcje w sposób przyjemny i zabawowy. Współprowadzę warsztaty dla rodziców z zakresu emocji.
Prowadzę również szkolenia stacjonarne i online dla terapeutów i nauczycieli z zakresu pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach
edukacyjnych. Opracowałam autorskie szkolenie WERBOsensoMOTORYKA ® , poradnik "TRENING SŁUCHOWY - zabawy, ćwiczenia
krok po kroku, od wieku niemowlęcego po szkolny"; poradnik "Dziecko z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego w terapii
logopedycznej i pedagogicznej".

Data: 29 listopada 2022 r., godz. 19:00-21:00
Forma: online + 4-dniowy dostęp do nagrania
Program:
Kontrola posturalna, odpowiednia dystrybucja napięcia mięśniowego.
Wskaźniki zaburzeń napięcia mięśniowego.
Potrzeby dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym.
Aktywności wzmacniające stabilizację centralną.
Motoryka duża a motoryka mała – wpływ na artykulację.
Dysocjacja ruchów.
Współruchy.
Dysocjacja ruchów w obrębie sfery oralnej – żuchwy, języka- propozycje wsparcia terapeutycznego.
Wpływ wzorców ruchu w motoryce wielkiej na przebieg funkcji oralnych w Mózgowym Prażeniu Dziecięcym /postaci spastycznej
atetozie, ataksji/.
Wskazówki do terapii.
Skutki zaburzeń napięcia mięśniowego dla sfery orofacjalnej.
Objawy napięcia w obszarze kości gnykowej.
Techniki regulacji napięcia mięśniowego w sferze orofacjalnej.
Pozycjonowanie w terapii logopedycznej.
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
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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.

