„Metoda werbo-tonalna” 1 stopień; 29-30 sierpnia 2015 r.
Prowadząca: mgr Izabela Łukasiuk (certyfikowany trener metody webo-tonalnej)
Miejsce warsztatów: Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji, pl. Sejmu Śl. 1.; s. 010
Godziny warsztatów: sob. – 29.08.15, godz. 10.00-18.00; nd. – 30.08.15, godz. 9.00-14.00
Opłata za udział w warsztatach: 400zł

Zakres tematyczny warsztatów metody werbo-tonalnej (cz. I):
1. Założenia teoretyczne metody werbo-tonalnej
2. Zabawy fonacyjne służące wywołaniu samogłosek i spółgłosek [ p, b, m, l ]
3. Wywołanie, utrwalanie i korekcja wymowy samogłosek i spółgłosek [ p, b, m, l] w technice
rytmu ciała.
4. Wywołanie, utrwalenie i korekcja wymowy samogłosek i spółgłosek [p,b,m,l] w technice
rytmu muzycznego
Cel warsztatu:
zapoznanie uczestników warsztatów z założeniami metody werbo-tonalnej wraz z przedstawieniem
wykorzystania metody w procesie rozwoju językowego dzieci z różnymi zaburzeniami m.in.: z wadą
słuchu, z cechami autystycznymi i zespołem Downa, z niepełnosprawnościami intelektualnymi,
z opóźnionym rozwojem mowy itp.
Opis metody:
Metoda werbo-tonalna została opracowana przez profesora Petera Guberine w latach
pięćdziesiątych XX wieku w Centrum SUVAG w Zagrzebiu. Od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku
stosowana jest na całym świecie. W metodzie werbo-tonalej uwzględniane są m. in. takie elementy
jak: zabawy fonacyjne, rytm ciała i rytm muzyczny. Początkowo dzieci uczą się dużych ruchów ciała,
a precyzyjne ruchy narządów artykulacyjnych stanowią część dużej motoryki i schematów
rytmicznych, które pozwalają im produkować prawidłowy rytm i intonację oraz doskonalić jakość
głosu. Natomiast w zabawach fonacyjnych każda samogłoska ma przyporządkowany rekwizyt dzięki
czemu tworzy się logiczne połączenie dźwięku z przedmiotem. Wykorzystując elementy metody
werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzonym rozwojem mowy, sprawiamy, że poprzez doskonałą
zabawę, osiągamy oczekiwane efekty terapeutyczne.

Rejestracja i opłata:
1) Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie „Metody werbo-tonalnej” 1 stopnia wnoszą
opłatę w wysokości 400 zł (ostateczny termin wniesienia opłaty do 25. sierpnia 2015r.).

2) Opłata obejmuje:
- udział w warsztacie i uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie warsztatu
pierwszego stopnia „Metody werbo-tonalnej” certyfikowanego przez uprawnioną do
prowadzenia warsztatu trenerkę Fundacji Orange, uznawanego w programie „Dźwięki
Marzeń”;

- materiały warsztatowe (notatnik uczestnika warsztatu).
Ukończenie warsztatu uprawnia do udziału w kolejnych stopniach „Metody werbo-tonalnej”.
Uczestnik – po wniesieniu opłaty – otrzymuje wykaz pomocy do samodzielnego opracowania
przydatnych w trakcie warsztatu i w dalszej pracy metodą.

Wpłaty dokonujemy na konto ogólne uczelni, tj.
UNIWERYSTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
z dopiskiem warsztat „Werbo-tonalna” –– imię i nazwisko zainteresowanej Osoby.

UWAGA!
Przy wpłacie należy podawać nazwę warsztatu i nazwisko uczestnika warsztatu.
Po dokonaniu opłaty na ww. konto wystawiane są faktury przez Dział Finansowy.
Faktury potwierdzające wpłatę są wystawiane zgodnie z dokonaną wpłatą, na podstawie ustawy o
podatku od towarów i usług Rozporządzenia Ministra Finansów.
Jeżeli uczestnik potrzebuje fakturę na swoją uczelnię, instytucję lub firmę, która reprezentuje,
płatność za jego udział w warsztacie musi być dokonana przez daną instytucję z konta tej
instytucji, w tytule płatności należy podać: warszatat „Werbo-tonalna” – imię i nazwisko
zainteresowanej Osoby.
Na tej podstawie Dział Finansowy wystawi fakturę vat na zakład pracy. Oryginał faktury po
wystawieniu wysyłany jest listem poleconym na adres.
Jeżeli uczestnik konferencji dokona płatności z własnego konta osobistego, może wtedy otrzymać
tylko fakturę imienną.
Fakturę taką Dział Finansowy będzie wysyłać na wyraźne życzenie uczestnika warsztatu.
Nie ma możliwości wystawienia faktury na uczelnie, firmę bądź instytucję jeżeli wpłacającym
jest osoba fizyczna.

Ostateczny termin wniesienia opłaty do 25. sierpnia 2015r. Maksymalnie dzień po
dokonaniu opłaty, prosimy o przesłanie potwierdzenia jej wniesienia drogą elektroniczną
na adres e-mail: logopedia@us.edu.pl (np. pdf potwierdzający wpłatę pieniędzy);
prosimy o wpisanie w temacie e-maila: szkolenie werbo.
KONTAKT z Organizatorem:
Wszelkie pytania prosimy kierować do sekretariatu Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji, do
Pani mgr Magdaleny Piotrowskiej-Grot drogą elektroniczną: logopedia@us.edu.pl lub
telefonicznie (32) 200 9436.

