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SZKOLENIE  I stopnia MAKATON  
 Program Rozwoju Komunikacji Makaton, Zielona Góra 

TERMIN REALIZACJI:  04  lipiec 2014r. godz. 15:00 – 19:00; 05 lipiec 2014r. godz. 09:00 – 16:00 

Gdy dziecko nie mówi, nie znaczy, Ŝe nie ma nam nic do powiedzenia. Często z racji zakłóceń rozwoju, 
dezorganizacji ulega równieŜ proces porozumiewania się. Dziecko nie zna innego niŜ mowa skutecznego 
środka za pomocą, którego mogłoby przekazać to chce powiedzieć. Wiele dzieci szczególnie 
niepełnosprawnych intelektualnie w takich sytuacjach ucieka się do innych form jak: krzyk, płacz, 
autoagresja, izolowanie się - zachowań, które pomagają im zwrócić na siebie uwagę i w ten sposób 
zakomunikować swoje potrzeby. Często zachowania tego typu są wołaniem dziecka o pomoc                         
w zrozumieniu otaczającej go sytuacji, tego co inni do niego mówią i czego od niego oczekują. 

Jedną z propozycji pomocy (pośród metod AAC - wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania 
się) jest Program Językowy Makaton - system gestów i symboli graficznych. Makaton nie odkrywa 
czegoś nowego, ale wykorzystuje to, co dziecko juŜ zna - proste gesty i rysunki graficzne. Gesty są 
formami wspomagającymi słowne porozumiewanie się (są stosowane symultanicznie z mową), słuŜą jako 
dodatkowy środek, który wzmacnia przekazywany dziecku lub przez dziecko komunikat. Gestom zawsze 
towarzyszy poprawna, gramatyczna mowa! W Makatonie oprócz znaków manualnych wykorzystywane 
są równieŜ symbole graficzne, z których korzystają osoby, które nie są w stanie wykonać gestu, 
wskazują wówczas na symbol i w ten sposób sygnalizują swoje potrzeby i zainteresowania. 

Autorką polskiej wersji Programu Makaton jest dr Bogusława B. Kaczmarek 

KOSZT SZKOLENIA: 

• 270 zł specjaliści 

• 170 zł rodzic dziecka z niepełnosprawnością 

• 230 zł małżeństwo rodziców (to samo nazwisko) 
 

KWOTA OBEJMUJE: 

• kompetencje praktyczne w posługiwaniu się ok. 200 gestami i 200 symbolami graficznymi 

Makatonu, 

• 2 zeszyty szkoleniowe, 

• 1 podręcznik ze wszystkimi poznawanymi podczas szkolenia gestami (poziomy 1-4), 

• 1 płytę CD z poznawanymi podczas kursu symbolami graficznymi (poziomy 1-4), 

• torbę, ulotkę, długopis, 

• Certyfikat (istnieje obowiązek uczestnictwa w obu pełnych dniach szkolenia). 

 

NABÓR TRWA DO DNIA: 14  lutego  2014 

TERMIN PŁATNOŚCI DO DNIA:  31  marca  2014 

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeń dostarczonego do siedziby 

ośrodka osobiście, drogą mailową lub faxem (formularz do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział 

FORMY DOSKONALENIA). Osoba do kontaktu: specjalista ds. szkoleń Martyna Łabyk tel. 76 746 15 70 

wew. 73. 

Zgłoszenie na kurs jest jednocześnie zobowiązaniem udziału i poniesienia kosztów szkolenia. 
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