
 

Gesty ©GORA w ujęciu praktycznym - szkolenie Gabrieli        

Lorens 

 
Dla kogo: 

Szkolenie "Depresja oraz inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży -           

diagnoza i terapia" skierowane jest do pracowników placówek edukacyjnych         

(psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej),      

rodziców oraz osób zainteresowanych tematem depresji u dzieci i młodzieży 

 

Cel szkolenia: 

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. 
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Program szkolenia: 
 

1. Teoretyczne podstawy gestów ©GORA 

2. Podstawowy  podział  systemu  głoskowego  języka  polskiego 

3. ©GORA jako system 

4. Metodyka wprowadzenia gestów ©GORA 

5. Etapy wprowadzanie gestów ©GORA - samogłoski, sylaby, wyrazy 

dwusylabowe i dłuższe oraz zdania proste, realizacja grup 

spółgłoskowych 

6. Wsparcie obrazkiem/desygnatem oraz literą 

7. Stopniowe wycofywanie się ze wsparcia gestowego 

8. Opis realizacji gestów ©GORA: 

gesty podstawowe 

gesty dodatkowe 

9.  Ćwiczenia praktyczne  

10. Strategie terapii logopedyczne wspartej gestami GORA w przypadkach 

motorycznych i sensorycznych zaburzeń rozwoju mowy u dzieci - filmy z 

terapii logopedycznej wspartej gestami ©GORA 

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin / 8h dydaktycznych (3 godziny wykład + 3             

godziny warsztaty) 
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Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia: 

• wykład 

• dyskusja 

• ćwiczenia 

 

Dostępne formy szkolenia: 

webinarowe / otwarte / zamknięte 

 

Certyfikacja: Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie Fundacji Pomoc       

Autyzm o ukończeniu kursu. 

 

Cena szkolenia zamkniętego: Cena za szkolenie ustalana jest indywidualnie.  

 

Oferta dotyczy grup do 30 uczestników, inne warunki są ustalane indywidualnie. 

Cena szkolenia otwartego - aktualna cena na stronie szkolenia 

Oferta cenowa jest ważna do 31.12.2020 

 

Kontakt: 660 330 220 lub 22 308 66 33  fundacja@pomocautyzm.org 
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