Terapia Metodą Warnkego - trening
słuchowy, wzrokowy i motoryczny
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Nie

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/11/19/8308/490246

Cena netto

1 690,00 zł

Cena brutto

1 690,00 zł

Cena netto za godzinę

70,42 zł

Cena brutto za
godzinę

70,42

Usługa z możliwością dofinansowania

Nie

Liczba godzin usługi

24

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-07-03

Termin zakończenia
usługi

2020-07-05

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-11-19

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-06-26

Maksymalna liczba uczestników

30

Kategoria główna KU

Rozwój osobisty

Kategorie dodatkowe KU

Usługi
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
Metoda Warnkego to skuteczna metoda terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD), dysleksji,
zaburzeń lateralizacji, problemów w uczeniu się - czytaniu i pisaniu. Metoda wspomaga równiez
terapię osób z niedosłuchem, w tym osób starszych i używających aparatów słuchowych. Ukończenie
szkolenia uprawnia do prowadzenia diagnostyki i treningu z wykorzystaniem Metody Warnkego.
Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów, nauczycieli, logopedów, terapeutów oraz
osób pracujących zarówno z dziećmi jak i dorosłymi.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Zajęcia obejmują zarówno wykłady, jak i ćwiczenia praktyczne na specjalistycznym sprzęcie
ﬁrmy MediTECH Electronic GmbH. Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie uprawniające do
prowadzenia diagnostyki i treningu funkcji podstawowych z wykorzystaniem Metody Warnkego® w
pełnym zakresie. Kurs obejmuje: wprowadzenie do diagnostyki i rozpoznawania objawów dysleksji
wg Metody Warnkego®; obsługę funkcji programu; zasady prowadzenia treningu; prowadzenie
dokumentacji pacjentów z użyciem Audio4Lab - Brain Audiometr procedura badania – ćwiczenia trening
bazowy do integracji funkcji słyszenia, widzenia i motoryki; trening lateralny – teoria i ćwiczenia z
użyciem Audio4Lab - Alpha Trainer obsługa urządzenia do treningu lateralnego; zastosowanie
dodatkowych narzędzi w treningu lateralnym.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uczestnik otrzymuje zaświadczenie uprawniające do prowadzenia diagnozy i terapii według Metody
Warnkego.

Grupa docelowa
Lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, rehabilitanci, nauczyciele, naurologopedzi

Materiały dydaktyczne
Każdy z uczestników otrzymuje materiały szkoleniowe w segregatorze.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Agnieszka Olszewska

Obszar specjalizacji

Psycholog, neurologopeda, nauczyciel nauczania
początkowego, certyfikowany terapeuta i
nauczyciel metody Warnkego, szkoleniowiec
Sensomotoryki, systemu RehaCom, Skali Leitera.

Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Imię i nazwisko

Monika Knychalska-Zbierańska

Obszar specjalizacji

neurologopeda, surdologopeda, pedagog
zdrowia, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach, wykładowca na podyplomowych
studiach z zakresu logopedii, certyfikowany
terapeuta Metody Warnkego

Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Lokalizacja usługi
Adres:
Katowice, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

