Wspólna praca w zespole
Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, będziesz musiał(a)
przeznaczyć czas każdego dnia na wypełnienie
planu, który został ustanowiony przez Ciebie i
Twojego patologa mowy i języka. Jeśli miałbyś/
miałabyś problemy czasowe, porozmawiaj z Twoim
patologiem mowy i języka o tym, jak dostarczyć
najlepszego z możliwych wsparcia dla Twojego
dziecka.

W celu uzyskania informacji dotyczących
miejscowych programów mowy i języka odwiedź
ontario.ca/earlychildchood i kliknij na Speech
and Language.

Program Mowy I Języka Dzieci W Wieku Przedszkolnym
(Preschool Speech and Language Program)
Program Słuchu Małych Dzieci
(Infant Hearing Program)

Kiedy Ty i Twoja rodzina aktywnie zaangażujecie
się, możecie pomóc Twojemu dziecku rozwinąć
umiejętności językowe potrzebne do osiągnięcia
jego pełnego potencjału.

Pomaganie
Twojemu dziecku
w uczeniu się
języka
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Program Słuchu Małych Dzieci

Pomaganie Twojemu dziecku w
uczeniu się

Pomoc profesjonalna

Ontaryjskiie programy: Program Mowy i Języka
Dzieci w Wieku Przedszkolnym oraz Program
Słuchu Małych Dzieci -- dostarczqją wsparcia, kiedy
zaczynasz pomagać Twojemu dziecku rozwijać jego
umiejętności językowe.
Twoje zaangażowanie jest kluczowym elementem
pomagania Twojemu dziecku w nauce języka.
Dzieci uczą się najlepiej poprzez relacje z ważnymi
osobami w ich życiu. Jako rodzic, jesteś najlepszym
nauczycielem swojego dziecka ponieważ znasz je
lepiej niż ktokolwiek inny. Ty jesteś w najlepszym
stanie pomóc mu nauczyć się tego, w jaki sposób
się komunikować.

Czym jest rozwijanie umiejętności
językowych?
Rozwijanie umiejętności językowych jest
nieprzerwanym procesem. Niemowlę zaczyna
używać języka poprzez gaworzenie i gruchanie,
następnie zaczyna imitować słowa i rozumieć, co
one oznaczają. Stopniowo, dziecko zaczyna łączyć
słowa ze sobą i przechodzi od prostych do bardziej
skomplikowanych konwersacji.
Dziecko ma opóźnienie lub zaburzenie językowe
jeśli ma trudności ze zrozumieniem słów lub
składaniam ich ze sobą w celu przekazania swoich
potrzeb lub pomysłów.

Jeśli podejrzewasz, że mowa Twojego dziecka jest
opóźniona, ważne jest aby natychmiast sięgnąć po
profesjonalną pomoc.
Chociaż to Ty jesteś najważniejszą osobą w rozwoju
języka u Twojego dziecka, nie będziesz zostawiony(a)
sam(a) sobie. Będziesz częścią zespołu razem z
patologiem rozwoju mowy i języka.
Są to profesjonaliści, którzy pomagają w identyfikowaniu
i leczeniu zaburzeń językowych oraz we wspieraniu
rozwijania umiejętności językowych. Możliwe
jest także, że będziesz blisko współpracować z
innymi profesjonalistami, wliczając w to asystentów
komunikowania się, konsultantów Amerykańskiego
Języka Migowego (American Sign Language),
terapeutów słuchowo-językowych oraz nauczycieli
przedszkolnych, aby uzyskać wsparcie dla Ciebie i
Twojego dziecka.
Wyżej wymienieni profesjonaliści pokażą Ci, jak
komunikować się i bawić się ze swoim dzieckiem w
domu w taki sposób, aby wspierać jego rozwój językowy
i do niego zachęcać.

Rola Twojej rodziny
Program Mowy i Języka Dzieci w Wieku
Przedszkolnym oraz Program Słuchu Małych Dzieci
liczą na zaangażowanie rodziny dziecka, które to
zaangażowanie uznawane jest przez te programy za
klucz do poprawy umiejętności językowych dziecka.
Styl życia rodziny, jej zwyczaje i środowisko składają się
wszystkie na elementy, które odgrywają rolę w procesie
uczenia się dzieci o ich świecie, ludziach w ich życiu i
o tym, jak się komunikować. Tak więc, jako rodzic masz
zadanie dostarczyć profesjonalistom cennych informacji
o silnych stronach oraz potrzebach Twojego dziecka. W
ten sposób możesz pomóc wypracować cele wspierania
rozwoju językowego Twojego dziecka, które sprawdzą
się w Twojej rodzinie.

Znajdowanie podejścia właściwego
dla Twojej rodziny
Istnieją różne rodzaje podejść do pomagania
dzieciom w uczeniu się. Na przykład, patolog mowy i
języka może współpracować z Tobą w wypracowaniu
programu, który będzie stosowany w domu albo
może zaaranżować Ci dołączenie się do regularnych
spotkań z innymi rodzicami i dziećmi.
Pierwszym krokiem patologa mowy i języka jest
dokonanie ewaluacji umiejętności Twojego dziecka
w zakresie mowy i języka. Z Twoją pomocą, on lub
ona ustali cele i omówi to, jak moglibyście najlepiej
ze sobą pracować. Patolog mowy i języka wtedy
wyznaczy czas na pracę z Twoim dzieckiem i danie
Ci wsparcia poprzez przynajmniej jedno z poniższych:
·
·
·
·

warsztaty nauczające dla rodziców
sesje w małych grupach
konsultację
program do stosowania w domu.

W sesje z profesjonalistami będziesz zaangażowany
Ty sam(a), będą w nie także zaangażowani inni
członkowie rodziny oraz osoby dostarczające opieki
nad dzieckiem, tak aby każdy mógł się nauczyć
sposobów pomagania we wspieraniu rozwoju
Twojego dziecka podczas codziennych zajęć.
Uzyskasz pomocne strategie i materiały, do których
zaliczać się będą, na przykład, sugestie odnośnie
książek do przeczytania i gier do zabawy w domu.
Możliwe jest także, że zostaniesz poproszony/
poproszona o nagrywanie postępów Twojego dziecka
na wideo, prowadzenie wpisów w dzienniczku lub
wypełnianie kwestionariuszy odnośnie rozwoju
Twojego dziecka.

