ИНСТИТУТ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНУ ФОНЕТИКУ И
ПАТОЛОГИЈУ ГОВОРА
ОРГАНИЗУЈЕ АКРЕДИТОВАНИ ДВОДНЕВНИ СЕМИНАР

УНАПРЕДИМО ДЕЧИЈИ РАЗВОЈ
(БРОЈ У КАТАЛОГУ 689, СТАТУС ОБАВАВЕЗНИ)
БЕОГРАД, 03.12.2011.-04.12.2011.
ПРОСТОРИЈЕ САВЕТОВАЛИШТА ИНСТИТУТА

ПРОГРАМ РАДА СЕМИНАРА
Регистрација учесника: ДО 28.11.2011 ГОД ДО 16 Х.
3.децембар 2011 год.
10.00-12.30

др сци Мирјана Совиљ

Норме развоја говора и језика
Узроци говорно-језичких, графомоторних, визуоперцептивних
поремећаја, поремећаја пажње, понашања и учења (наследни и
стечени)
Интегрисање елемената говорно - језичког и сензомоторног
развоја на предшколском узрасту у функцији адекватног
понашања и овладавања школским вештинама
Значај адекватне социоемоционалне зрелости и интеракције у
групи

12.30-13.00

Пауза

13.00 – 15.30

мр сци Силвана Пунишић

15.30 – 16.00

Пауза

16.00-18.30

др сци Славица Максимовић

Манифестације говорно-језичких, графомоторних и
визуоперцептивних поремећаја.
Последице нетретираних говорно-језичких, графомоторних и
визуоперцептивних поремећаја.
Препознавање говорно-језичких, графомоторних и
визуоперцептивних поремећаја

4.децембар 2011 (предавања, радионице, демонстрација рада аудиолингвисте)
Модели рада са децом код које су уочени и/или
09.00-11.30
др сци Мирјана Совиљ
дијагностиковани поремећаји: пажње, концентрације и
понашања
11.30-12.00
Пауза
12.00–14.30

мр сци Силвана Пунишић

14.30–15.00

Пауза

15.00-17.30

др сци Славица Максимовић

Модели рада са децом код које су уочени и/или
дијагностиковани поремећаји: изговора, ритма и темпа говора,
речника, граматике, графомоторике, визуелне перцепције
Модели рада са децом код које су уочени
дијагностиковани поремећаји слуха, читања и писања.

и/или

ЦИЉ СЕМИНАРА:
•

стицање и унапређење знања о развоју говора и
језика

•

способност препознавања (дијагностика) свих
нивоа говорно-језичких поремећаја, њихових
манифестација и утицају на целокупан дечији
развој, понашање и учење

•

стицање сазнања о могућностима њихове
корекције у систему стручних институција

•

формирање адекватног приступа у складу са
потенцијалима детета

•

стицање знања и вештина у примени савремених
метода третмана говорно - језичких поремећаја у
циљу унапређења дечијег развоја, понашања и
успеха у учењу

•

допринос развоју адекватне социо-емоционалне
комуникације деце на релацији дете-дете, детеродитељ, дете-васпитач у циљу смањења
неадекватног и агресивног понашања

ПРОФИЛ ПОЛАЗНИКА: наставници разредне наставе,
педагошки асистенти и помоћни наставници, стручни
сарадници, васпитачи у предшколским установама

ПРОГРАМ ЈЕ АКРЕДИТОВАН!
СТАТУС ОБАВЕЗНИ
ТРАЈАЊЕ 16 САТИ.
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 011 3208 514
Fax: 011 2624 168
E-mail: m.vujovic@iefpg.org.rs
Site: http://www.iefpg.org.rs
Котизацију у износу од 3000 динара
уплатити на жиро рачун: 205-11447-85
ИНСТИТУТ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНУ ФОНЕТИКУ И
ПАТОЛОГИЈУ ГОВОРА
Господар Јованова 35, Београд
ПИБ: 101852888
Копију уплате послати на факс: 011 2624 168

СВИ ПОЛАЗНИЦИ СЕМИНАРА ЋЕ ДОБИТИ
МАТЕРИЈАЛ СА ПРЕДАВАЊИМА

Оргинал уплате доставити приликом регистрације
учесника

ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ
Пријављујем се за семинар:
ПРЕЗИМЕ: ________________________________________________________________________________
ИМЕ: _____________________________________________________________________________________
Број лиценце: ______________________________________________________________________________
УСТАНОВА: _______________________________________________________________________________
АДРЕСА: __________________________________________________________________________________
ПОШТАНСКИ БРОЈ: _______________ ГРАД: ________________________________________________
ТЕЛЕФОН: ________________________________________________________________________________
ФАКС: ____________________________________________________________________________________
Е-маил: ___________________________________________________________________________________
ПОТПИС: _________________________ ДАТУМ: _______________________________________________

Пошта:
ИНСТИТУТ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНУ
ФОНЕТИКУ И ПАТОЛОГИЈУ ГОВОРА
Господар Јованова 35, Београд, Србија

Адресе за слање пријава за семинар:
Mail:
iefpg@iefpg.org.rs

Fax:
011 2624 168

