Ambulancia klinickej logopédie
Stupava, PhDr. Zuzana Vicenová

Čo by mal rodič vedieť o vývine reči
u dieťaťa pred dovŕšením dvoch rokov
Logopedický informačný seminár pre rodičov detí vo veku
od 0 - 24 mesiacov, ktorí sa chcú dozvedieť VIAC o vývine
reči dieťatka.
Tento kurz je pre VŠETKÝCH rodičov detí v tomto veku –
pre deti, ktoré rozprávajú MENEJ aj pre tie čo rozprávajú
VEĽA.

PRIHLASUJTE SA E-MAILOM NA
INFO@LOGOPEDIASTUPAVA.SK

Ambulancia klinickej logopédie Stupava, PhDr. Zuzana Vicenová

Pre koho je tento seminar určený?
Pre všetkých rodičov, ktorí majú deti v tomto veku a chcú sa dozvedieť
viac o vývine reči. Budeme sa rozprávať o tom, aké miľniky má dieťa
dosahovať v ktorom mesiaci. Dozviete sa, ako stimulovať dieťatko
k tomu, aby začalo rozprávať (ako učiť prvé slová), ako ho celkovo
podporovať v komunikácií. A najmä čo si treba sledovať a kedy začať
riešiť odbornú pomoc logopéda. Tento kurz je pre všetkých rodičov detí
do veku 24 mesiacov – aj pre deti ktoré rozprávajú menej aj pre tie čo
rozprávajú veľa.
Prečo robíme tento kurz?
Náš hlavný dôvod je, že chceme, aby rodičia vedeli viac o vývine reči a
aby sa dozvedeli veci, ktoré možno nevedia a je dobré ich zabezpečiť už
do dvoch rokov u dieťaťka. Veríme, že vzdelávaním rodičov znížime
počty detí, ktoré budú potrebovať v 4 rokoch logopéda.
Ako dlho trvá seminár?
Seminár trvá 50 minút (prednáška spojená s praktickými ukážkami,
videami, obrázkami) + 10 minút diskusia
Kde sa seminár koná?
Podľa aktuálnej epidemiolog. situácie v SR, online cez link, ktorý Vám
zašleme alebo osobne v priestoroch Stupavskej Knižnice
Kedy sa seminár koná?
Utorky 18.00 – 19.00
(podľa počtu nahlásených účastníkov, skupinky 6 – 10 osôb)
Kto seminár vedie:
Prednáša ho vždy jedna logopédka z našej ambulancie: PhDr. Zuzana
Vicenová, Mgr. Adriana Vigodová, Mgr. Radoslava Máťašová
Cena seminára:
20 € (faktúra). Ak sa chcú prihlásiť obaja rodičia, cena je stale 20 €.

Kde sa môžem prihlásiť? Prihlasujte sa mailom na
infologopediastupava.sk.

