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Zapraszamy Państwa na warsztaty z zakresu: 
 

             Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami emisji głosu 
- warsztat dla logopedów 

 

Adresat: warsztat praktyczny dla logopedów, studentów logopedii, neurologopedów którzy chcą 

nabyć/ poszerzyć wiedzę na temat zaburzeń emisji głosu, sposobu prowadzenia diagnozy emisyjnej 
oraz   terapii zaburzeń głosu - emisyjno-akustycznej. Gotowy 
program terapii krok po kroku. 
 

Cele:  
 zapoznanie ze sposobami diagnozy i identyfikacji problemów 

emisji głosu (stanowi jeden z elementów skutecznej 
profilaktyki i terapii logopedycznej.  

 zdefiniowanie i wskazanie wyznaczników emisji głosu                
i  impostacji głosu 

 zaprezentowanie sposobów diagnozowania zaburzeń głosu 

 omówienie krok po kroku prezentowanego programu 
terapeutycznego. 

 
Zakres realizowanych treści: 

I.  Emisja dźwięków krtaniowych i artykulacyjnych - obraz neuropsychologiczny.   
II.  Definicja i wyznaczniki emisji głosu i impostacji głosu. 
III.  Podziały emisji głosu. 
IV.  Zaburzenia i choroby krtani. 
V.  Diagnoza emisyjna - podmiotowa i przedmiotowa. 
VI.  Systemowa terapia zaburzeń głosu: emisyjno-akustyczna. 
VII.  Pomoc psychoedukacyjna i wsparcie psychoedukacyjne osób z zaburzeniami i chorobami krtani 

Osoba prowadząca warsztaty: logopeda i neurologopeda, neurodydaktyk pracujący na wielu uczelniach w Posce, 

specjalista emisji i higieny głosu, pedagog epiw, pedagog specjalny: oligo/surdo/tyflopedagog, terapeuta wczesnego 
wspomagania i SI,  tutor 2- stopnia. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną osób z niepełnosprawnością intelektualną i 
sprzężeniami. Prowadzi rehabilitację osób po chordektomii, laryngektomii, a także z innymi zaburzeniami głosu i mowy. Jego 
zainteresowania koncentrują się wokół zaburzeń głosu i mowy u osób z chorobami neurologicznymi, psychiatrycznymi, 
laryngologicznymi i upośledzeniami umysłowymi. W terapii kładzie nacisk na wartość oddziaływań mechanoreceptywnych- 
czyli stymulacji uciskowej, wykonywanej różnymi technikami w przestrzeni twarzy i jamy ustnej - a wpływającej pozytywnie  na 
proces  wywoływania zachowań lingwistyczno- komunikacyjnych u osób z różnymi schorzeniami neurologicznymi.   

Czas trwania: 10 godz.        Cena kursu: 390zł/osoby           Grupa do max. 15 osób. 
 
Termin: informacja zamieszczona w zakładce aktualności na stronie WWW. 
 
UWAGA! Zgłoszenia na kurs przyjmujemy pod nr telefonu : 501 657 200 w godz. 8:00 – 
16:00  lub na adres mailowy:   odk.atena@poczta.fm  

 
Płatne w siedzibie placówki lub na rachunek bankowy: 

Nr 71 1020 5558 0000 8902 3417 7346 
Miejsce realizacji: Ośrodek Kształcenia Kadr ATENA w Słupsku 

http://www.atena-szkolenia.pl/
mailto:odk.atena@poczta.fm

