
 

 

 

 

GRUPA DLA RODZICÓW DZIECI Z NIEPŁYNNOŚCIĄ MÓWIENIA  

 

 

Najnowsze badania nad jąkaniem pokazują, że bazę do kształtowania osobowości 

dziecka stanowi stworzenie środowiska zachęcającego do rozmowy,  

akceptującego dziecko takim, jakie ono jest.  

 

Drodzy Rodzice! Ponieważ to Wy znacie swoje dziecko najlepiej – możecie stać się 

motorem zmian w rodzinie i budować osobowość dziecka tak, by miało ono 

zaufanie do siebie, do swojej mowy i swoich zdolności komunikowania się z innymi. 

Aby wspierać Was w tym procesie, serdecznie zapraszamy na spotkania grupowe! 

 

Tematyka spotkań: 

1. Co to jest jąkanie? Przyczyny, przebieg i … czy można z tego wyrosnąć? 

2. Jak rozmawiać z dzieckiem i innymi o jąkaniu?  

3. Moje emocje i emocje dziecka wobec jąkania - jak sobie z nimi radzić?  

4. Jak budować dobry i pełen miłości kontakt bez względu na jąkanie? 

5. Jak się komunikować z dzieckiem? Wspieranie płynności dziecka. 

6. Bezpieczeństwo w relacji dziecko-rodzic. Stawianie wymagań a jąkanie. 

  

 

TERMINY: odbędzie się 5 spotkań grupy: 08.05, 22.05, 05.06, 12.06 i 26.06.2019 r.                

o godz. 17:00. Planowany czas jednego spotkania to 1,5-2h.  

 

MIEJSCE: Gabinet Mana  ul. Kniaziewicza 21 B, Wrocław  

 

 

 

 

 



PROWADZĄCY: 

  Justyna Solecka – Głodek – pedagog specjalny, logopeda – balbutolog, terapeuta 

integracji sensorycznej, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.  

Absolwentka warsztatów dla terapeutów jąkania, organizowanych przez                 

The Stuttering Foundation of America na Uniwersytecie w Austin” (USA). Pracuje 

z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Do terapii jąkania podchodzi całościowo, cele 

i program terapii uzgadnia z osobami zgłaszającymi się po pomoc. W terapii 

wykorzystuje metody Palin PCI, Mini – KIDS oraz modyfikację jąkania. Obecnie 

prowadzi prywatny gabinet logopedyczny we Wrocławiu i Osłoninie.  

  Joanna Szymczakowska – neurologopeda kliniczny, magister filologii polskiej. 

Absolwentka warsztatów dla terapeutów jąkania, organizowanych przez                 

The Stuttering Foundation of America na Uniwersytecie w Bostonie. W terapii 

dzieci jąkających się wykorzystuje głównie techniki modyfikacji jąkania, 

podejście Mini – KIDS oraz Palin PCI. Na co dzień pracuje w przedszkolu                       

z oddziałami integracyjnymi oraz w prywatnym gabinecie we Wrocławiu. 

 

ODPŁATNOŚĆ:  400 zł za osobę (( cykl obejmuje 5 spotkań, cena za spotkanie 80 zł) 

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA: 

Justyna Solecka-Głodek 

tel. 600 886 437; juglo@poczta.onet.pl 

 

 


