MALA ŠOLA LOGOPEDIJE 2021/2022: jesen-zima
webinar
Dr. Martina Ozbič, LOGOS, Martina Ozbič s.p.

Več o predavateljici: https://logos-martinaozbic.eu
https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&s
earch_term=martina%20ozbič
TRAJANJE: 8 srečanj na daljavo: vsako srečanje traja 2 pedagoški uri.
CENA: 100 evrov
IZVEDBA: 17.00 – 18.30
DATUMI: od 3.11. do 22.12.2021
PRIJAVA: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJf-

VzrmvSkAYtj24gARXqqNYc3X8PcQmux3mmHovLMk_PGw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
PREDSTAVITEV: Strokovnjaki različnih profilov se na različnih delovnih mestih srečujemo s podobnim izzivom: kako pomagati
otrokom, mladostnikom, ki imajo govorno, jezikovne, komunikacijske težave ali motnje. Vsi se srečujemo z
otrokom/mladostnikom (in njegovo družino) osebno in želimo prispevati v čim večji možni meri k njegovemu razvoju, ga
spodbujati in krepiti področja, ki so močna, in področja, ki so šibka; še posebej pa želimo čim hitreje in čimbolj učinkovito
vplivati na vse spretnosti, sposobnosti in zmožnosti, ki pomembno vplivajo na življenjsko uspešnost ter zadovoljstvo.
Neglede na to, ali smo logopedi, mimo komunikacije, jezika in govora ne moremo, saj je osnova družbenega
sporazumevanja, šolskega delovanja in človekovega izražanja. Za ustrezno pomoč otrokom pa moramo poznati razloge težav
in motenj, poznati moramo procese in mehanizme, ki so značilni za določene motnje, še posebej pa vedeti, kaj lahko
počnemo kot nelogopedi. Na določenih področjih lahko (in moramo) strokovnjaki iti z roko v roki in iskati največje dobro za
otroka, ki je vključen v procese pomoči.
Ob razumevanju teoretskih osnov fonetike, fonologije, zaznave govora, govornega izražanja, govorno-jezikovnega in
komunikacijskega razvoja ter težav na omenjenih področjih, lahko strokovnjaki nudijo ustrezno pomoč za vsakega
posameznika v mejah svojega strokovnega področja, vendar obarvanega z vedenji s področja govorno-jezikovnih težav, to je
logopedije.
Z namenom ozaveščanja ponujam webinar, ki popelje strokovnjake s sorodnih področji v svet govora, jezika in komunikacije
ter motenj, ovir in težav v vsakodnevnem sporazumevanju, razumevanju ter izražanju.

DATUM

VSEBINA

3.11.2021

O GOVORNO-JEZIKOVNIH OSNOVAH ZA GOVOR: O GOVORNIH ORGANIH TER ŽIVČNEM SISTEMU

10.11.2021

O SLUHU IN POSLUŠANJU, VIDU IN GLEDANJU

17.11.2021

O DREVESU GOVORNO-JEZIKOVNEGA SPORAZUMEVANJA: O FONETIKI, FONOLOGIJI, LEKSIKI, MORFOLOGIJI,
SINTAKSI, SEMANTIKI IN PRAGMATIKI (UPORABNO JEZIKOSLOVJE)

24.11.2021

O ZAZNAVI GOVORA IN NJENEM VPLIVU NA JEZIKOVNI RAZVOJ

1.12.2021

O RAZVOJU KOMUNIKACIJE, JEZIKA IN GOVORA: mejniki, opozorilni znaki za težave

8.12.2021
15.12.2021
22.12.2021

O IZVRŠILNIH FUNKCIJAH TER KOGNITIVNIH OSNOVAH ZA RAZVOJ GOVORA, USTNEGA IN PISNEGA
JEZIKOVNEGA IZRAŽANJA TER RAZUMEVANJA, KOMUNIKACIJE
O GOVORNIH, GOVORNO-JEZIKOVNIH, KOMUNIKACIJSKIH TEŽAVAH, OVIRAH IN MOTNJAH I.: klasifikacija, opis,
sopojavnost. Osnove preventive in pomoči.
O GOVORNIH, GOVORNO-JEZIKOVNIH, KOMUNIKACIJSKIH TEŽAVAH, OVIRAH IN MOTNJAH II.: nisem logoped.
Pri katerih težavah lahko pomagam in kako lahko pomagam? Delavnica.

Dan pred webinarjem prejmete spletno povezavo. Račun prejmete v obdobju izvajanja webinarja ali po njem. Po webinarju
prejmete potrdilo o udeležbi.
Vabljeni!

