Eduterapeutica Logopedia
do pracy z dziećmi wykazującymi
zaburzenia rozwoju mowy
Multimedialny program wspierający
logopedów i terapeutów w skutecznym
rozpoznawaniu wad wymowy i planowaniu
indywidualnej terapii logopedycznej.

Produkt rekomendowany przez Polski Związek Logopedów
Oszczędzisz czas i zbierzesz potrzebne informacje w jednym miejscu!
Dzięki Aplikacji nauczyciela w programie Eduterapeutica Logopedia przeprowadzisz diagnozę oraz
zaplanujesz terapię. W tym miejscu możesz także kontrolować ten proces i analizować jego efekty.
Aplikacja nauczyciela umożliwia również przeprowadzenie wstępnej diagnozy pedagogicznej z
orientacyjną oceną gotowości szkolnej oraz oceny ryzyka dysleksji i dyskalkulii.
Program jest wyposażony w test prediagnostyczny dzięki któremu szybko sprawdzisz, czy dziecko
posługuje się komputerem na tyle sprawnie, aby uczestniczyć w multimedialnej terapii. Program
umożliwia śledzenie postępów terapii w drodze porównywania kolejnych diagnoz.

Celnie zdiagnozujesz, jakiego wsparcia potrzebują Twoi podopieczni!
Diagnoza logopedyczna w programie Eduterapeutica Logopedia obejmuje takie obszary jak: artykulacja
głosek, mowa spontaniczna oraz budowa i sprawność narządów mowy.
W module diagnozy wykorzystano atrakcyjne ćwiczenia komputerowe z możliwością nagrywania i
przechowywania kluczowych wypowiedzi dziecka, co umożliwia analizę jego postępów poprzez
porównanie nagrań przed, w trakcie i po zakończeniu terapii.

Wybierzesz atrakcyjne ćwiczenia z gotowej bazy!
Po postawieniu diagnozy logopeda planuje sesje terapeutyczne, wybierając odpowiednie zestawy
ćwiczeń. Terapia logopedyczna polega często na wielokrotnym powtarzaniu tych samych głosek, co może
wydać się dziecku monotonne i nużące. Dzięki interaktywnemu charakterowi terapii w programie
Eduterapeutica Logopedia dzieci będą jednak chętnie powtarzać, ćwiczyć bawić się, dzięki czemu nie będą
w ogóle czuły, że poddawane są terapii. Co więcej, w opisywanym programie logopeda ma również
możliwość wydrukowania wielu kolorowych kart pracy i prowadzenia sesji terapeutycznych także bez
użycia komputera.
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W najnowszej wersji programu:
 test prediagnostyczny, mający na celu sprawdzenie, czy dziecko może zostać poddane diagnozie
 multimedialnej,
 kilkadziesiąt nowych multimedialnych ćwiczeń, które dopełniają i urozmaicą dotychczasową
zawartość Eduterapeutica Logopedii,
 zestaw dokumentów dla logopedów - opinie, sprawozdania, zalecenia,
 nowe wzory dyplomów,
 wygodny sposób rejestracji programu przez Internet.
Eduterapeutica Logopedia
wersja podstawowa
 szereg szumiący
 szereg syczący
 szereg ciszący
 różnicowanie szeregów
 głoska r
 515 interaktywnych ćwiczeń
 429 kart pracy do wydruku
 Poradnik metodyczny
 słuchawki z mikrofonem
Cena brutto: 1 799 zł
Licencja na 1 komputer z możliwością
utworzenia kont dla kilku
logopedów/nauczycieli

Eduterapeutica Logopedia
wersja rozszerzona
 szereg szumiący
 szereg syczący
 szereg ciszący
 różnicowanie szeregów
 głoska r
 artykulacja głosek k, g
 mowa bezdźwięczna
 słuch fonematyczny
 jąkanie
 879 interaktywnych ćwiczeń
 690 kart pracy do wydruku
 Poradnik metodyczny
 słuchawki z mikrofonem
 drukarka laserowa RICOH

Oferta specjalna – dodatkowe pomoce:
Kolorowe piórka i koło fortuny.

Cena brutto: 3 399 zł
Licencja na 1 komputer z możliwością
utworzenia kont dla kilku
logopedów/nauczycieli
Oferta specjalna ważna do 31.12.2015 r.

Oferta specjalna – dodatkowe pomoce:
Kolorowe piórka i koło fortuny.

Dodatkowo z programem otrzymasz – atrakcyjne, autorskie pomoce dydaktyczne:
 zestaw 39 kolorowych plansz – labiogramów
 33 karty do ćwiczeń słuchu fonemowego
 memory logopedyczne (40 kartoników)
 naklejki – nagrody dla dzieci (zestaw 5 wzorów po 10 naklejek)
 plansze sytuacyjne.
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