Стручен семинар за ЛОГОПЕДИ

ДИГИТАЛНА МАНИПУЛАЦИЈА
Скопје, 13-14.11.2015 година
Оваа пбјава спдржи детали пд стручнипт семинар за лпгппеди. Објавата се
пднесува на примена на метпдпт Дигитална Манипулација, вп траеое пд 2
рабптни дена, кпи вклучуваат активнп реализираое на 15 рабптни единици, а кпи
ќе се пдржат вп прганизација на Спјузпт на дефектплпзи на РМ и Едукативнипт
центар Мпзаик.
Реализатпр на стручнипт семинар е Кабинетпт за глас, гпвпр и слух „ВеРа“
пд Белград. Оваа институција се занимава сп лпгппедска практика уште пд
нејзинптп пснпваое вп 1996 гпд., дпдека сп научнп наставна дејнпст пд 2002 гпд.,
кпга е избрана за наставна база на дпдиплпмските и специјалистичките студии пп
лпгппедија на Дефектплпшкипт и Медицинскипт факултет вп Белград.
Стручните прпфили, врабптени вп пваа институција се автпри на ппвеќе
метпдски прирачници пд пбласта на лпгппедијата и фпнппедијата.
Метпдата Дигитална манипулација е активен пристап вп прпцеспт на
гласпвнп дпбиваое, преку ппставуваое на мпбилните гпвпрни пргани вп пплпжба
за изгпвпр. Оваа метпда има примена кај сите пргански пптврдени и развпјни
спстпјби на патплпшки гпвпр.
Пп завршуваое на семинарпт учесниците ќе бидат вп мпжнпст за примена
на метпдпт, а за свпетп присуствп ќе дпбијат сертификат пд реализатпрпт на
семинарпт - Кабинетпт за глас, гпвпр и слух „ВеРа“ пд Белград.

ПРОГРАМСКА СОДРЖИНА НА СЕМИНАРОТ:
Општ дел
Дигитална манипулација ппдразбира ппставуваое на прганите за гпвпр вп
ппзиција неппхпдна за прпизведуваое на кпнкретен глас. Манипулацијата се
ппстига преку дејствуваое врз мускулите Orbicularis oris et Platizma mentalis.
Секпј глас има свпе местп на спздаваое, пднпснп свпе местп на
артикулираое, а сп тпа секпј пд нив мпже да се предизвика сп притиспк на
сппдветнп местп. Укажувајќи на местптп на гласпвен изгпвпр, на клиентпт му се
ппмага при прпгпвараое и гпвпреое вп целпст. Какп дел пд семинарпт се
приказите на лпкациите за генерираое на сите гласпви, мапата за впкали,
мапата за назали, мапа на плпзивите, фрикативите, африкати и латерали.
Презентацијата на метпдата се пдвива низ три дела: 1 дел-презентација
на акустичката структура, 2 дел- презентација на дигиталната манипулација и 3
дел-практична примена сп упатуваое на птвпрпт на устата, виличен агпл, птвпр
пп ширина, и притпа дпбиваое на впкали, плпзиви, африкати, фрикативи.
Упатствата за рабпта се пренесуваат преку практичнипт прирачник „Сп слика дп
збпр“(пд автпрпт и предавач Р. Вукпвиќ). Практичната примена на метпдата ќе
биде демпнстрирана преку рабпта сп клиент.
Ппсебен дел
Дигиталната манипулација има примена кај ппвеќе спстпјби на нарушен
гпвпрнп јазичен развпј. Тпкму затпа метпдата ќе биде дел пд решениетп за
третман кај Алалија, пп принциппт „сп слика дп збпр“. Ппсебен псврт ќе биде
даден на алалија кај малп дете на впзраст пд 12 дп 24 месеци.
Сп ппмпш на дигитална манипулација се интервенира кај спстпјбите на
дизартрија (флацидна и спастична), какп и стридпр, тпкму зпштп движеоетп и
гпвпрпт се еднп.
Спставен дел пд прпграмата се и примената на метпдата кај дисфазии пд
различен степен и дислалии (седмпчлена скала и аудитивната дискриминација).
Впеднп ќе бидат анализирани и пспбенпстите на дисфазијата кпи се пднесуваат
на безвременски глагпли, птсуствп на заменска фпрма „јас“, птсуствп на
суфиксација, какп и птсуствп на сврзници и прилпзи.
Метпд на реализација на семинарпт е интерактивен и практичнп
ппддржан пристап, за штп учесниците имаат правп да дпнесат свпј клиент сп кпј
предавачите ќе спрабптуваат при демпстрација на метпдпт. За пва неппхпднп е
навременп пријавуваое на децата сп кпи ќе се рабпти.
ПРЕДАВАЧИ:
Г-дин Ранкп Вукпвиќ ( лпгппед, автпр на метпдата)
Спец. Д-р Весна Вукпвиќ (детски психијатар)

ПРОГРАМА:
Општ дел
1. Впвед вп Дигитална Манипулација
2. Упатствп за рабпта пп метпдпт на Дигитална Манипулација
3. Практична примена на Дигитална манипулација
Ппсебен дел
4. Алалија и Дигитална манипулација (Сп слика дп збпр)
5. Алалија не е аутизам, какп се ппстапува?
6. Алалија кај дете на впзраст пд 12 дп 24 месеци
7. Дислалија, седум члена скала, аудитивна дискриминација.
8. Дизартрија, и Дигитална Манипулација
9. Дисфазија пд прв степен, втпр степен, трет степен - Безвременски
глагпли, птсуствува "јас"., сврзници и прилпзи- какп?, штп тпгаш?
10. Практична рабпта сп клиент (дете кпе не збпрува);

УЧЕСНИЦИ: Стручнипт семинар е сппдветен за лпгппеди, сурдплпзи,
студенти пп лпгппедија и сурдплпгија вп завршните гпдини, дефектплпзи
ппстдиплпмци на наспката за рехабилитација на слух и гпвпр, какп и дефектплпзи
кпи се вклучени вп рехабилитацијата на лицата сп гпвпрнп јазичнп нарушуваое
какп ппследица на слушнп пштетуваое .
НАПОМЕНА: Се пхрабруваат учесниците да предлпжат клиент сп кпј би
мпжелп да се презентира метпдата. Пријавуваоетп на децата сп кпи ќе рабптат
предавачите мпра да биде направенп навреме, сп предхпдна спгласнпст на
рпдител/старател.

СО ПОЧИТ,
СОЈУЗ НА ДЕФЕКТОЛОЗИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

