
GESTY GORA © W UJĘCIU
PRAKTYCZNYM
- METODA GABRIELI LORENS

CZAS
6 godzin / 8 h dydaktycznych

CERTYFIKACJA

enie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm

Niepubliczna Placówka Doskonalenia

Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

NPDN

zaświadczenie o ukończeniu NPDN

kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

Poznasz i nauczysz się stosować metodę GORA ©

Nauczysz się jak wykorzystywać gesty jako wspomaganie terapii

logopedycznej

Wzbogacisz swój warsztat o metodę wspomagającą terapię dzieci i

dorosłych 

Gesty GORA © można stosować jako wspierają terapię

logopedyczną dzieci i dorosłych, u których występują: 

niedobory percepcji słuchowej, utrudniające opanowanie

ruchów artykulacyjnych i prawidłową realizację wypowiedzi 

trudności w planowaniu i kontrolowaniu ruchów

artykulacyjnych

DLA KOGO
logopedów

psychologów, pedagogów, terapeutów

innych specjalistów pracujących z dziećmi

nauczycieli, asystentów i pomocy nauczycieli

rodziców i opiekunów

osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji w

zakresie pracy z osobami potrzebującymi terapii logopedycznej

CO ZYSKASZ

CENA
Ustalana indywidualnie zawiera m.in.

koszt dojazdu, ew. noclegu oraz czasu

koniecznego na dojazd. 

Oferta dotyczy grup do 30 uczestników,

inne warunki są ustalane indywidualnie.

Cena szkolenia otwartego - aktualna

cena na stronie szkolenia  

https://www.pomocautyzm.org/zespol


GESTY GORA © W UJĘCIU
PRAKTYCZNYM
- METODA GABRIELI LORENS

Teoretyczne podstawy gestów ©GORA

Podstawowy podział systemu głoskowego języka polskiego

 ©GORA jako system

Metodyka wprowadzenia gestów ©GORA 

Etapy wprowadzanie gestów ©GORA - samogłoski, sylaby, wyrazy

dwusylabowe i dłuższe oraz zdania proste, realizacja grup

spółgłoskowych 

Wsparcie obrazkiem/desygnatem oraz literą 

Stopniowe wycofywanie się ze wsparcia gestowego 

Opis realizacji gestów ©GORA: gesty podstawowe gesty dodatkowe

Ćwiczenia praktyczne

Strategie terapii logopedyczne wspartej gestami GORA w

przypadkach motorycznych i sensorycznych zaburzeń rozwoju

mowy u dzieci - filmy z terapii logopedycznej wspartej gestami

©GORA

PROGRAM

METODY PRACY
• wykład • ćwiczenia praktyczne

FORMY
• webinarowe • stacjonarne • otwarte •

zamknięte 

KONTAKT
Niepubliczna Placówka Doskonalenia

Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm

ul. Kowieńska 24, Warszawa

660 330 220 lub 22 308 66 33

fundacja@pomocautyzm.org lub

p.parzuchowska@pomocautyzm.org

materiały szkoleniowe (prezentacja + dodatkowe)

szkolenie nie jest nagrywane

BONUSY

Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi specjalistów na możliwość

wykorzystania gestów jako metody wspomagającej terapię logopedyczną.

Gesty ©GORA wspierają terapię logopedyczną dzieci i dorosłych, u

których występują trudności w planowaniu i kontrolowaniu ruchów

artykulacyjnych, a także przy zaburzeniach, w których występują

niedobory percepcji słuchowej, utrudniające opanowanie ruchów

artykulacyjnych i prawidłową realizację wypowiedzi

CEL SZKOLENIA

https://www.pomocautyzm.org/zespol

