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GDZIE? KIEDY?
18-19.03.2023r., godz. sb. 9.00-17.45, nd. 8.30-17.15; 20 godz. dydaktycznych
KRAK�W, ul. J�zefi�ska 11, budynek Active woman (w zależno�ci od liczebno�ci grupy, adres może
ulec zmianie, ale będzie to ta sama dzielnica Stare Podg�rze!)

CENA 899zł
CENA promocyjna do ko�ca stycznia 2023 r., p��niej 1100 zł, w cenie certyfikat i materiały
oraz poczęstunek w przerwach kawowych; płatno�� w cało�ci lub na raty - szczeg�ły na stronie:
https://instytut-doskonalenia-logopedow.pl/

Instytut Doskonalenia 
Logoped�w

Szkolenie certyfikowane dla logoped�w – w języku polskim!
Więcej informacji: instytut-doskonalenia-logopedow.pl
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Cele
warsztatu

Te dwudniowe warsztaty mają na celu umożliwienie uczestniczącym
w nich logopedom poszerzenie wiedzy i umiejętno�ci w zakresie
identyfikacji dzieci z grupy ryzyka zaburze� płynno�ci mowy, także
tych z tendencją do nasilania się objaw�w oraz podniesienia
kompetencji logoped�w w zakresie terapii jąkania
wczesnodziecięcego. Podczas warsztat�w będą omawiane
zagadnienia związane z diagnozą i terapią zaburze� płynno�ci mowy
u dzieci do lat siedmiu. Na warsztatach będą prezentowane
materiały wideo z przykładowych terapii, będą r�wnież prowadzone
�wiczenia praktyczne oraz dyskusje tematyczne.

Wszystkie kopiowalne materiały praktyczne są załączone – także 
w postaci elektronicznej – do podręcznika dla tej metody:

Practical Intervention for Early Childhood Stammering Palin PCI
Approach, second edition; autorstwa Elaine Kelman i Alison
Nicholas (2020), Routledge. ISBN: 978-0-8153-5832-9.



Ważne jest aby uczestnicy tych 20-GODZINNYCH warsztat�w
jeszcze przed rozpoczęciem kursu nabyli i zapoznali się z tre�cią
podręcznika – dzięki temu będą mogli w pełni skorzysta� ze
szkolenia. Tytuł podręcznika poniżej:

UWAGA! 

INSTYTUT DOSKONALENIA lOGOPED�W

E. Kelman, A. Nicholas, (2013), Praktyczna
interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym.
Podej�cie interakcyjne rodzic–dziecko Palin
PCI. Harmonia Universalis, Gda�sk)

Do nabycia w sklepie internetowym wydawcy:
http://harmonia.edu.pl/pl/p/PRAKTYCZNA-INTERWENCJA-W-
JAKANIU-WCZESNODZIECIECYM/833



TEMATYKA
WARSZTAT�W

DZIE� I
Wieloczynnikowy model genezy jąkania;
Kr�tki przegląd stanu bada� nad jąkaniem – aktualne badania nad czynnikami przyczyniającymi
się do wystąpienia i rozwoju jąkania; czynniki ryzyka u małych dzieci, style interakcji a jąkanie;
Zastosowanie skriningu logopedycznego (przesiewu) w rozpoznaniu podatno�ci dziecka na
ustępowanie objaw�w, modele interwencji;
Badanie dziecka – wraz z pomiarem objaw�w niepłynno�ci w mowie;
Wywiad z rodzicami oraz podsumowanie wynik�w badania, programowanie terapii, 

Zasady programu Palin PCI.

      ze wskazaniem co może przyczynia� się do jąkania dziecka i jakie są indywidualne    
      potrzeby dziecka;

DZIE� II
 Palin PCI – strategie interakcyjne: wykorzystanie nagra� wideo w terapii interakcyjnej rodzic-
dziecko;
Palin PCI – strategie rodzinne: budowanie u dziecka wiary w siebie; m�wienie po kolei; wspieranie
dziecka w radzeniu sobie z uczuciami;
Doskonalenie umiejętno�ci wsp�łpracy z rodzicami z wykorzystaniem zasob�w rodziny;
Kr�tkie podsumowanie wynik�w bada� dotyczących skuteczno�ci zastosowania programu Palin
PCI;
Palin PCI – strategie ukierunkowane na bezpo�rednią pracę z dzieckiem nad poprawą płynno�ci
m�wienia oraz dotyczące wsp�łistniejących innych problem�w logopedycznych;
Modele interwencji – wdrażanie terapii jąkania w warunkach, kt�re są typowe dla uczestnik�w
warsztat�w.
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EFEKTY
KSZTAŁCENIA

zaznajomieni ze skriningiem (przesiewem) logopedycznym w
przypadku zaburze� płynno�ci mowy u dzieci, kt�ry umożliwia
podjęcie odpowiednich decyzji dotyczących formy interwencji
logopedycznej wobec dziecka z takim problemem;
zaznajomieni z protokołem postępowania diagnostycznego u
dzieci z objawami jąkania wieku do lat siedmiu;
znali strukturę i zawarto�� programu terapeutycznego Terapia
interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci – Palin PCI;
posiada� większą wiedzę na temat diagnozy i terapii jąkających
się dzieci w wieku do lat siedmiu;
posiada� informacje o dostępno�ci materiał�w z zakresu
interwencji logopedycznej w jąkaniu.

Pod koniec tych warsztat�w uczestnicy będą:
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Szczeg�ły: instytut-doskonalenia-logopedow.pl/
tel. 515 238 028

intytutdoskonalenialogopedow@gmail.com
 

Do zobaczenia w Krakowie, 18-19.03.2023!

Instytut Doskonalenia
Logope�w


