
 
              

Dodatkowe informacje: W niedzielę poprzedzającą rozpoczęcie szkolenia odbywa się: 
17:00 - transport busem na trasie Dworzec Główny PKP w Gdańsku - Zajazd nad Stawem Grabówko (dla chętnych dodatkowo płatne) 
18:00 - zakwaterowanie 
19:00 - kolacja 
W piątek ok 16.00 wyjazd busem na trasie Zajazd nad Stawem - Dworzec Główny PKP w Gdańsku (dla chętnych dodatkowo płatne) 
 

  

Program szkolenia III stopnia z Audio-Psycho-Fonologii  
 
Godz. PON WT ŚR CZW PT 

08:00 Śniadanie Śniadanie Śniadanie Śniadanie Śniadanie 

09:00 - 
13:00 

Podstawowe kroki w 
analizie testów uwagi 
słuchowej jako klucz do 
prawidłowej terapii w 
audio-psycho-fonologii 

Omówienie przykładów 
zaburzeń procesów 
słuchowych: szumy uszne, 
specyficzne trudności w 
uczeniu się, dyslexia, 
autism, ADD, ADHD. 

Dalsze wskazania do 
zastosowania Audio-
Psycho-Fonologii: Zespół 
Downa, dysfunkcje 
rozwojowe, uszkodzenia 
mózgu, ciąża, zaburzenia 
psychiczne.  

Powtórzenie wiadomości i 
przygotowanie do egzaminu 

Interpretacja rysunków w 
psychoterapii i ich 
porownaine do testów uwagi 
słuchowej  

13:00 Obiad Obiad Obiad Obiad Obiad 

14:00 - 
16:30 

Pogłębiona interpretacja 
testów uwagi słuchowej i 
planowanie 
spersonalizowanych 
programów 
terapeutycznych w oparciu 
o rezultaty diagnoz - 
omawianie i dyskusja 

Pogłębiona interpretacja 
testów uwagi słuchowej i 
planowanie 
spersonalizowanych 
programów terapeutycznych 
w oparciu o rezultaty 
diagnoz - omawianie i 
dyskusja 

Pogłębiona interpretacja 
testów uwagi słuchowej i 
planowanie 
spersonalizowanych 
programów terapeutycznych 
w oparciu o rezultaty 
diagnoz - omawianie i 
dyskusja 

Egzamin Wyniki egzaminu i rozdanie 
certyfikatów 

16:30 - 
17:00 

Przerwa kawowa Przerwa kawowa Przerwa kawowa Przerwa kawowa Wyjazd 

17:00 - 
18:00 

Nauka udzielania 
konsultacji w oparciu o 
wyniki diagnoz uwagi 
słuchowej - ćwiczenia 

Nauka udzielania konsultacji 
w oparciu o wyniki diagnoz 
uwagi słuchowej - ćwiczenia 

Nauka udzielania konsultacji 
w oparciu o wyniki diagnoz 
uwagi słuchowej - ćwiczenia 

Czas wolny lub konsultacje 
sprzętowe 

 



 
              

Dodatkowe informacje: W niedzielę poprzedzającą rozpoczęcie szkolenia odbywa się: 
17:00 - transport busem na trasie Dworzec Główny PKP w Gdańsku - Zajazd nad Stawem Grabówko (dla chętnych dodatkowo płatne) 
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19:00 - kolacja 
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19:00 Kolacja Kolacja Kolacja Kolacja 
 

 


