Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty
usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Grafomotoryka - diagnoza i
planowanie pracy terapeutycznej
Usługa archiwalna
Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Nie

Rodzaj usługi

Usługa doradcza

Podrodzaj usługi

Doradztwo

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/11/19/8308/490176

Cena netto

640,00 zł

Cena brutto

640,00 zł

Cena netto za godzinę

40,00 zł

Cena brutto za
godzinę

40,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Nie

Liczba godzin usługi

16

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-01-11

Termin zakończenia
usługi

2020-01-12

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-11-19

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-01-04

Maksymalna liczba uczestników

25

Kategoria główna KU

Usługi

Kategorie dodatkowe KU

Rozwój osobisty

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

ROBERT KOZŁOWSKI BIOMED CENTRUM
REHABILITACJI POZNAWCZEJ I
NEUROTERAPII

Osoba do kontaktu

Natalia Gąska

E-mail

szkolenia@biomed.org.pl

Telefon

510 850 153

Cel usługi
Cel edukacyjny
GRAFOMOTORYKA - diagnoza i planowanie pracy terapeutycznej. Program dla dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym z problemami w zakresie motoryki małej i umiejętności grafomotorycznych.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
W ramach szkoleń uczestnicy nauczą się obserwować, rozpoznawać i diagnozować nieprawidłowości w
rozwoju dziecka w zakresie sprawności manualnej i umiejętności grafomotorycznych.
W części praktycznej uczestnicy nauczą się jak opracować i przygotować indywidualny program
grafomotoryczny dla dziecka małego, przedszkolnego oraz w wieku szkolnym z uzyciem pomocy do
ćwiczeń grafomotorycznych.
Podczas szkoleń prezentowane będą liczne ćwiczenia, z użyciem narzędzi do terapii jak i pomocy,
które sam terapeuta może przygotować.
szczegóły na stronie Biomed https://www.biomed.org.pl/grafomotoryka-diagnoza-i-planowanie-pracyterapeutycznej.html#breadcrumb

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
W ramach szkoleń uczestnicy nauczą się obserwować, rozpoznawać i diagnozować nieprawidłowości w
rozwoju dziecka w zakresie sprawności manualnej i umiejętności grafomotorycznych.
W części praktycznej uczestnicy nauczą się jak opracować i przygotować indywidualny program
grafomotoryczny dla dziecka małego, przedszkolnego oraz w wieku szkolnym z uzyciem pomocy do
ćwiczeń grafomotorycznych.
Podczas szkoleń prezentowane będą liczne ćwiczenia, z użyciem narzędzi do terapii jak i pomocy,
które sam terapeuta może przygotować.

Grupa docelowa
Szkolenie "Grafomotoryka - diagnoza i planowanie pracy terapeutycznej" skierowane jest
do
nauczycieli, psychologów i pedagogów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagogów
specjalnych, rehabilitantów, logopedów, ﬁzjoterapeutów, terapeutów pracujących we wczesnym
wspomaganiem rozwoju i innych specjalistów pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi.

Materiały dydaktyczne
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Katarzyna Orkisz

Obszar specjalizacji

Pedagog, tyflopedagog, menedżer oświaty,
terapeuta integracji sensorycznej,
sensomotoryki, certyfikowany terapeuta metody
Warnkego oraz biofeedback.

Doświadczenie zawodowe

Wieloletni pracownik Poradni PsychologicznoPedagogicznej. prezes zarządu Stowarzyszenia
Na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością w
Rzeszowie, szkoleniowiec integracji
sensorycznej, sensomotoryki, grafomotoryki.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Lokalizacja usługi
Adres:
50-541 Wrocław, woj. dolnośląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

