LOGOPEDIA - ZADANIA I METODY PRACY

Plan szkolenia

Logopedia
- zadania i metody pracy
Logopedia jest nauką na pograniczu nauk humanistycznych i medycznych. Zajmuje się badaniem rozwoju mowy i leczeniem
zaburzeń, nieprawidłowości i zniekształceń, które pojawiają się podczas tego procesu. Poniższy kurs ma na celu zapoznanie z
pojęciem, rozwojem, sposobami pracy, znaczeniem logopedii jako nauki i praktycznego zastosowania w pracy z pacjentem.
Omawia diagnozy oraz profilaktykę leczenia różnorakich przypadków. Kurs zapoznaje z warsztatem pracy logopedy, proponuje
literaturę, która pozwala zgłębić temat logopedii. Uczestnicy kursu poznają i nauczą się tworzyć ćwiczenia i gry do praktycznego
wykorzystania w terapii logopedycznej. Kurs stanowi także analizę różnych nieprawidłowości, które mogą pojawiać się na
poszczególnych etapach rozwoju mowy (m.in. SLI, ORM). Uczestnicy kursu zdobędą ważne informacje i praktyczne umiejętności z
dziedziny logopedii.

PYTANIA, KTÓRE DOCZEKAJĄ SIĘ
ODPOWIEDZI

KOMU W SZCZEGÓLNOŚCI DEDYKUJEMY
SZKOLENIE?

?

***

- jak przebiega rozwój mowy?

- rodzicom i nauczycielom,

- jakie są nieprawidłowości i wady wymowy?

- wychowawcom i psychologom,

- jak sobie radzić i leczyć z wadami i defektami

- wszystkim zainteresowanym studiami

mowy,

logopedycznymi,

- jak tworzyć gr i zabawy logopedyczne?

- osobom pracującym w przedszkolach, szkołach i

- jaka literatura wspiera leczenie?

ośrodkach wychowawczych

CELE SZKOLENIA

!

SPOSOBY
REALIZACJI
CELÓW

- zapoznanie z logopedią jako nauką,

samokształcenie

- poznanie procesu rozwoju mowy,
- zapoznanie z metodami pracy w obszarze działań logopedycznych,

platforma Moodle,
materiały szkoleniowe
(pdf),

- zaprezentowanie koncepcji określających obszar nauk logopedycznych,

pytania kontrolne po
- zapoznanie z procesem rozwoju mowy

każdym module,
testy sprawdzające
(online).

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
$
- będziesz wiedział czym jest logopedia,
- będziesz znał rozwój mowy,
- będziesz wiedział jakie wyróżniamy zaburzenia i nieprawidłowości mowy,
- będziesz wiedział czym jest SLI,
- będziesz wiedział jakie są gry i ćwiczenia logopedyczne

INWESTUJĄC W
SZKOLENIE
OTRZYMASZ
dostęp do
platformy
szkoleniowej
(indywidualne
konto)
imienny dyplom i
zaświadczenie o
ukończeniu kursu
możliwość zniżki na
kolejne szkolenia

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW

Ze względu na specyfikę organizacji zajęć, które przybierają formę e-learningu, wymagana jest podstawowa
znajomość obsługi komputera i przeglądarek internetowych.

Szczegółowy Plan Szkolenia
Moduł 1: Logopedia – podstawy nauki i przydatne informacje
1. Logopedia – wprowadzenie 2. Mały słownik logopedyczny – wyjaśnienie pojęć 3. Badania i koncepcje w dziedzinie logopedii 4.
Praca logopedy – diagnostyka, warsztat pracy

Moduł 2: Rozwój mowy – periodyzacja rozwoju sytemu fonologicznego dzieci
1. Czym jest mowa? Nadawanie i odbiór mowy. 2. Narządy mowy. Budowa i funkcje. 3. Rozwój mowy – podstawowe informacje. 4.
Rozwój mowy w pierwszym roku życia dziecka. 5. Drugi rok życia dziecka. Zależności miedzy wytwarzaniem mowy a jej
rozumieniem. 6. Trzeci rok życia dziecka. Okres zdania. 7. System fonologiczny dzieci przedszkolnych. 8. Świadomość
fonologiczna dzieci.

Moduł 3: Zaburzenia rozwoju mowy – rodzaje i charakterystyka
1. Badanie mowy 2. Zaburzenia mowy . Przyczyny i rodzaje 3. Afazja 4. ORM – opóźniony rozwój mowy 5. Dysglosja 6. Zaburzenia
mowy spowodowane uszkodzeniem narządu słuchu 7. Jąkanie. Przyczyny i objawy 8. Mowa osób z zaburzeniami psychicznymi 9.
Trudności w czytaniu i pisaniu

Moduł 4: SLI – specyficzne zaburzenia rozwoju językowego
1. Czym jest SLI? Wyjaśnienie pojęcia, najważniejsze informacje. 2. Badania nad SLI. Po co badać? 3. Kryteria SLI. 4. Przewlekłość
SLI. 5. Deficyt językowy – podstawowe zagadnienia. 6. SLI w różnych językach

Moduł 5: Postępowanie logopedyczne w konkretnych przypadkach
1. Badanie mowy w praktyce. Pomoce logopedyczne. 2. Technika wymowy. Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne. 3.
Postępowanie logopedyczne przy jąkaniu. 4. Postępowanie logopedyczne przy wadach zgryzu. 5. Gry, wierszyki, bajki – terapia
poprzez zabawę.

Czas trwania kursu: 30 godzin.
Aby zakupić kurs zapraszamy na stronę www.crp.wroclaw.pl

