
mTalent Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy.  

+ mTalent Autyzm. Mowa w kontekście 
społecznym cz.1  

+ szkolenie online z obsługi programu GRATIS  

+ zestaw wyposażenia dodatkowego GRATIS  

Zestaw interaktywnych ćwiczeń do pracy z  

uczniami ze spektrum autyzmu, a także  
niepełnosprawnością intelektualną,  
niedokształceniem mowy o typie afazji i  
innymi problemami komunikacyjnymi.  

Program mTalent Autyzm. Rozumienie i  

naśladowanie mowy (mowa bierna) to:  

● najnowszy interaktywny produkt dla terapeutów pracujących z uczniami ze spektrum 

autyzmu,  

● produkt przeznaczony do pracy na zajęciach rewalidacyjnych, terapeutycznych i 

dydaktycznych prowadzonych indywidualnie lub w małych grupach,  

● blisko 1500 ekranów interaktywnych, ponad 200 filmów,  

● ponad 100 animacji, karty pracy do wydruku, poradniki metodyczne oraz zestaw 

dodatkowych pomocy i publikacji autorskich, 

● scenariusze zajęć stworzone przez doświadczonych terapeutów pracujących z dziećmi 

z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,  

● program stworzony we współpracy z fundacją Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka 

(iwrd.pl) prowadzącą działalność terapeutyczno-edukacyjną, szkoleniową, diagnostyczną 

i badawczą, będącą jedną z replik Princeton Child Development Institute, jak również 

współzałożycielem organizacji ASAI (Alliance for Scientific Autism Intervention)  

 

● zestaw ćwiczeń stworzonych na podstawie badań naukowych, skonstruowanych tak, aby 
wspomagać kreatywne myślenie, minimalizując ryzyko wyuczenia się ich na pamięć,  

●  program dostosowany do wszystkich dzieci o różnym poziomie funkcjonowania 
poznawczego, z wyszczególnieniem potrzeb dzieci z całościowymi zaburzeniami 
rozwojowymi,  

●  kompleksowe narzędzie wspomagające wykształcenie u uczniów umiejętności 



bazowych, które pomagają dziecku zrozumieć świat i zasady funkcjonalnej komunikacji,  

● naśladowanie mowy podzielone na etapy o zróżnicowanym poziomie trudności, 

              stopniowe zwiększanie poziomu trudności wraz z postępami w nauce dziecka,  

● ćwiczenia naśladowania oparte na rzeczywistym modelu (odzwierciedlenie ułożenia 

ust i mimiki),  

● szeroki zakres pojęć obejmujący różne części mowy oraz pojęcia abstrakcyjne,  

● kartoteka (baza danych dla terapeuty), która pozwala prowadzić zapiski dotyczące zajęć 

z uczniami i monitorować ich postępy,  

UWAGA! Dodatek SPEcjalny!  

Przy zakupie programu „mTalent Autyzm.  

Rozumienie i naśladowanie mowy” użytkownik  

otrzymuje bezpłatnie część pierwszą programu  

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście  

społecznym, czyli zestaw interaktywnych ćwiczeń  

wspomagających rozwijanie sprawności  

komunikacyjnej.  

W programie mTalent Autyzm. Mowa w  

kontekście społecznym znajdziesz m.in. ćwiczenia  

z takich obszarów jak:  

• rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie emocji  

• gesty  

• idiomy i proste wyrażenia frazeologiczne  

• zwroty grzecznościowe  

• homonimy  

• synonimy  

• ćwiczenia systematyzujące pragmatyczne 
użycie języka  

i inne.  

Cena detaliczna pakietu programów:  

1950 zł brutto  

• LICENCJA BEZTERMINOWA  

• 1 stanowisko online (wymagany  

dostęp do Internetu) oraz 2  

stanowiska offline (praca bez dostępu  

do Internetu)  



BEZPŁATNE WERSJE DEMONSTRACYJNE:  

• mTalent Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy:  

https://www.mauthor.com/present/5246818781364224  

• mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym: 
https://www.mauthor.com/present/4815628559581184  
 

Pakiet programów „mTalent Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy” oraz „mTalent Autyzm. 

Mowa w kontekście społecznym”, to jedyne na rynku materiały do terapii uczniów ze spektrum 

autyzmu przystosowane do działania na większości urządzeń multimedialnych (komputera, 

tabletu, smartfona oraz tablicy lub monitora interaktywnego) na systemach Windows, Android 

oraz Ios Program może być wykorzystany podczas zajęć tradycyjnych oraz tych na odległość - 

oprogramowanie mTalent – jako jedyne rozwiązanie na polskim rynku – umożliwia pracę zdalną, w 

tym wideokonferencje, bez konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowania. Jest to 

wyjątkowo bezpieczne rozwiązanie – szczególnie dla najmłodszych dzieci,  

Praca z programem możliwa jest zarówno offline (bez dostępu do Internetu) jak i online w 

każdym miejscu i czasie (szkoła, przedszkole, dom) z dostępem do Internetu. Został 

przygotowany w nowoczesnej technologii HTML5, co oznacza, że posłuży użytkownikom przez 

wiele lat.  

WYMAGANIA TECHNICZNE:  

Do poprawnego działania zasobów edukacyjnych konieczne jest korzystanie z 

poniższych przeglądarek i systemów operacyjnych.  

Przeglądarki:  

1. Google Chrome - od wersji 32, oraz wyższe wersje  

2. Mozilla Firefox - od wersji 27, oraz wyższe wersje  
3. Apple Safari od wersji 8 wzwyż  
4. Microsoft Edge  

Systemy operacyjne:  

1. Microsoft Windows - wersje 7,8,8.1,10 i wyższe (Chrome, Firefox, Edge)  
2. Apple Mac OSx - od wersji 10.08 i wyższe (Safari)  

3. Apple iOS - od wersji 7.1.2 (Safari)  
4. Google Android 8, 9, 10,11 (Chrome i Edge) 
5. Linux (Chrome i Firefox) 
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