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Podstawy diagnozy i terapii zaburzeo mowy dziecka
z rozszczepem wargi i podniebienia,
w tym wczesna interwencja logopedyczna

Prowadząca: prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska
Logopeda, wykładowca akademicki, autorka publikacji naukowych.
Główne zainteresowania naukowe profesor dotyczą zaburzeń mowy u dzieci z wadą w obrębie środkowej części twarzoczaszki,
z zaburzeniami czynności prymarnych, takich jak np. oddychanie i przyjmowanie pokarmów. Prowadzi badania mowy
w dyskursie zaburzonym wykorzystując ujęcie związane z lingwistyką kognitywną. Zajmuje się również patofonetyką związaną
w szczególności z zaburzeniami realizacji fonemów warunkowanych konstytucjonalnie i funkcjonalnie, a także teorią i metodyką
terapii dyslalii. Jest redaktorem naczelnym rocznika „Forum logopedyczne”; była członkinią Komisji Zaburzeń i Rozwoju Języka
Komitetu Językoznawstwa PAN (obecnie Komisja nie działa), w trzech kadencjach była aktywnym członkiem Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Od czerwca 2011 roku do czerwca 2014 roku pełniła funkcję zastępcy
Przewodniczącego Zarządu Głównego PTL.
Od prawie 30 lat jest praktykującym logopedą, który zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy dzieci i dorosłych z różnymi
dysfunkcjami.

Data: 6 lutego 2022 r., godz. 9.00 - 15.00
Miejscowość: Piła, ul. Dąbrowskiego 8
Program:
1. Rozszczep wargi i podniebienia jako zaburzenie wieloukładowe i wielopłaszczyznowe
w świetle najnowszych badao logopedycznych.
2. Etiologia, patogeneza i klasyfikacja rozszczepów.
3. Zaburzenia morfologiczne i czynnościowe w przypadku rozszczepu.
4. Wielospecjalistyczne leczenie dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia.
5. Cechy dyslalii i alalii rozszczepowej. Podstawy fonetyki „mowy rozszczepowej”. Objawy
i przyczyny alalii rozszczepowej.
6. Paradygmat diagnozy logopedycznej dziecka z rozszczepem od urodzenia.
7. Programowanie i prowadzenie terapii zaburzeo mowy u dzieci z rozszczepem. Pomoc rodzicom nienarodzonego dziecka z
rozszczepem.
Dziecko w pierwszym roku życia: postępowanie logopedyczne z dzieckiem przed, pomiędzy
i po operacjach chirurgicznych. Dziecko w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym: strategiczna metoda
usprawniania realizacji fonemów, w tym rozwojowa i terapeutyczna sekwencja terapii głosek, progowe warunki wywoływania
głosek, wywoływanie głosek metodą analityczną i syntetyczną; terapia w przypadku nosowania otwartego funkcjonalnego i
strukturalnego.
8. Czynniki determinujące wyniki terapii.
Metody: wykład, film, ćwiczenia praktyczne
Koszt: 400 zł /płatność - zgodnie z regulaminem - przelewem na numer konta podany w potwierdzeniu wpisania na listę/
Zapisy: www.discurso.pl >> szkolenia online >> zapisy
Imienne zaświadczenie; możliwość otrzymania faktury: tak

