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Na szkolenie zapraszamy logopedów, neurologopedów, studentów logopedii.

SZKOLENIE POPROWADZI
Luiza Mackiewicz
neurologopeda, audiolog, pedagog specjalny, terapeuta ręki, terapeuta
Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (SPPS). Wykładowca na
studiach
podyplomowych
z
zakresu
logopedii,
właściciel
Logopedycznego Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej MIŚ
MÓWIŚ.
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PROGRAM SZKOLENIA
MODUŁ I: DIAGNOZA
Badania i opis zaburzeń realizacji fonemów.
• Czym jest fonem?
• Klasyfikacje dyslalii,
• Podstawy logopedycznej diagnozy zaburzeń realizacji fonemów –
substytucje a deformacje,
• Ćwiczenia praktyczne: badanie i opis zaburzeń realizacji fonemów
w oparciu o klasyfikacje.
Podstawy tworzenia dźwięków mowy i ich badanie, poznanie
głównych przyczyn nienormatywnej realizacji fonemów.

LOREM
IPSUMnarządów mowy - ocena warg, języka,
• Budowa
i fizjologia
wędzidełka języka, zgryzu, podniebienia oraz stawu skroniowożuchwowego,
• Funkcje prymarne: ssanie, oddychanie, żucie,
połykanie - jako istotne w diagnozie logopedycznej,
• Badanie artykulacji,
• Ocena słuchu fonetycznego i fonemowego,
• Diagnoza przesiewowa: pomoce, kwestionariusze, sposoby na to,
jak w krótkim czasie i w łatwy sposób rzetelnie zbadać dzieci,
• Ćwiczenia praktyczne: diagnoza strukturalno-funkcjonalna.

MODUŁ II: TERAPIA
Terapia logopedyczna w przypadku różnych form dyslalii
•
•
•
•
•
•
•

Konstruowanie przedpola artykulacji,
Wybór kolejności terapii głosek,
MIEJSCE SZKOLENIA:
Przygotowanie do usprawniania realizacji fonemu,
Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy Medincus
Wywoływanie głoski, w tym wybór metody wywoływania głoski,
Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
Aktywizacja głoski w większej strukturze,
tel. +48 91 455 33 00
Utrwalenie głoski w mowie spontanicznej,
www.medincus.pl
Ćwiczenia praktyczne: terapia logopedyczna
w przypadku różnych
form dyslalii.
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