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PECS jest sprawdzonym systemem obrazkowym, który rozwija umiejętności komunikowania się u dzieci 
i dorosłych z szeroko pojętymi zaburzeniami uczenia się oraz zaburzeniami rozwojowymi. 
Łatwy do zdobycia, okazyjny cenowo, prosty przy wprowadzaniu                     , poparty naukowo jako jedna z najbardziej  
skutecznych terapii - PECS jest okazją do tego, aby otworzyć drzwi ku spontanicznemu porozumiewaniu się.  
Szkolenie to jest przyjęte jako podstawowe i jest rekomendowane tak samo dla rodziców jak i dla profesjonalistów.

 zdobycie umiejętności oraz niezależności w porozumiewaniu się,
 zredukowanie niepoprawnego zachowania,  
 nauka Twojego dziecka/ucznia inicjowania i rozwija                        nie społecznych umiejętności komunikacji
 zobaczysz: jak to działa w praktyce, prezentacje na żywo, przykłady video i okazje do praktyki
 rodzice: zostają liderami w edukacji swojego dziecka 
 profesjonaliści: zdobywają bezcenną wiedzę oraz umiejętnośi, które wykorzystują w np. w pracy w szkole
 odpowiedź na pytanie “dlaczego?” zachowanie występuje jako droga do rozwiązywania problemów
 zdobywasz inspirację oraz odpowiedzi na wszystkie pytania u naszych wykwali�kowanych konsultantów

 wszystkiego czego potrzebujesz aby natychmiast zacząć wprowadzać PECS  
 przygotowanie teoretyczne, obejmujące również rozwój                      efektywnych środowisk edukacyjnych              
 przegląd strategii wizualnych użytecznych w komunikacji 
 poznasz sześć faz PECS, gdzie i kiedy zacząć i kiedy pójść dalej 
 poznasz strategie motywowania Twojego ucznia/dziecka do komunikowania się 
 jak przejść z wymiany pojedynczego obrazka do budowania pełnych zdań
 jak uczyć rozróżniania spośród dwóch i więcej obrazków 
 poznasz kryteria przechodzenia z PECS do innej modalności komunikacyjnej

Uczymy się w pierwszej kolejności jak przejść przez ten strukturalny model i uniknąć błędów, które mogą
zaburzyć robienie postępów. Warsztaty te są również podstawowym wymogiem do uczestnictwa w dalszych 
szkoleniach PECS, takich jak proces certy�kacji czy Szkolenie Zaawansowane PECS. 

 
 

 
 

 

 

Korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu oraz stosowaniu PECS:

Zmień czyjeś życie  - ucz dzieci komunikacji !!!

  Szkolenie PECS - Poziom 1

ZADZWOŃ 533 98 32 34 lub (61) 223 04 78 aby się zarejestrować
           lub napisz: marek@pecs.com

                                  Aby uzyskać więcej informacji o datach szkoleń lub zarejestrować się 
                                                                                       online odwiedź www.pecs.com

Czego się dowiesz?

Pyramid Educational Consultants of Poland  •  ul. Przemysłowa 68  •  Poznań 
telefon:  533 98 32 34, (61) 223 04 78  •  email: marek@pecs.com  •  www.pecs.com

Czy może być coś bardziej wartościowego niż podarowanie dziecku/uczniowi umiejętności komunikowania się? 
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