Invitaţie

Atelierul de lucru va fi organizat şi sprijinit de:

la un atelier de lucru între „GÂNDURI, SUNETE, ÎN PERSPECTIVĂ...” II. 2016,
în localitatea Mediaş, judeţul Sibiu

Atelierul „GÂNDURI, SUNETE, ÎN PERSPECTIVĂ...” II. se adresează educatorilor,
învăţătorilor, precum şi părinţilor, terapeuţilor şi logopezilor din centrele de specialitate
sau cabinete private care îngrijesc copii cu deficienţe de auz, copii care folosesc aparate
auditive sau implanturi cohleare. În limita locurilor libere, sunt bineveniţi şi studenţii
interesaţi de domeniu.
Împreună cu dumneavoastră dorim să regândim termenul uzual de terapie, referitor la
reabilitarea copiilor cu deficienţe de auz, deoarece ne aflăm în faţa unei dileme: pe de o
parte avem experienţa practică a terapiei orientate spre funcţionalitate, pe baza
programelor didactice existente. Pe de altă parte vedem şi nevoia copiilor cu deficienţe
de auz de a se organiza personal și dorinţa lor individuală de a învăţa.

Programul

„GÂNDURI, SUNETE, ÎN PERSPECTIVĂ...” II.

Tehnologiile auditive moderne, folosind aparate performante şi implanturi cohleare,
deschid noi posibilităţi de stimulare și susţinere atât a copiilor şi familiilor acestora, cât şi
nouă în calitate de terapeuţi. Aceste noi posibilităţi duc în general la obţinerea unui
rezultat mult mai bun decât metodele clasice, reușind sa combine utilul cu plăcutul.
Acest atelier de lucru serveşte drept sprijin şi impuls pentru practica de zi cu zi a terapiei.
În plus, vom discuta dacă se doresc pe viitor o serie de sesiuni de pregătire, diferite
subiecte şi cum anume aceste sesiuni vor putea fi structurate.
Participarea noastră, in calitate de logopezi, la cursuri de formare în domeniul terapiei
auditiv-verbale, în Anglia, ne oferă plăcerea de a împărtăși fructuoasa noastră
experienţă tuturor celor interesaţi, scopul fiind îmbunătăţirea serviciilor terapeutice
pentru copiii cu dizabilitate auditivă.
Noi ne bucurăm să petrecem un sfârşit de săptămână, plăcut şi stimulativ, în luna
noiembrie împreună cu dumneavoastră, toate acestea sunt posibile datorită noului
proiect demarat, Asociaţia Perspective pentru Copiii Hipoacuzici România, o formaţiune
tânără cu idei inovatoare și oameni bine intentionati si determinaţi. Până la întâlnirea
noastră vă dorim să aveţi parte de o toamnă splendidă!
Sigrid şi Dr. Uwe Martin
Am Lehester Deich 97
D 285483 Bremen

Antonela Chezan
antonela222@yahoo.com
Tel: 0726 249417

Gál Katalin
katagal77@yahoo.com
Tel: 0740 778474

Vă rog să invitaţi şi alţi colegi interesaţi, dacă este cazul.

11-13 noiembrie 2016, Mediaş, jud. Sibiu
Atelierul „GÂNDURI, SUNETE, ÎN PERSPECTIVĂ...” II. se adresează educatorilor,
învăţătorilor, precum şi părinţilor, terapeuţilor şi logopezilor din centrele de specialitate
sau private care îngrijesc copii cu deficienţe de auz, care folosesc aparate auditive sau
implanturi cohleare. În limita locurilor libere sunt bineveniţi şi studenţii interesaţi de
domeniu.
Subiectele
- Intervenţie timpurie, Implicarea activă a părinţilor- Introducere
- Schimb de experienţă, Cum evaluăm copiii hipoacizici?
- Analiza video – Introducere, Joaca şi învăţarea
- Informaţii despre tehnologia auditivă

Vineri, 11 noiembrie, 2016
14:00

Sosire şi repartizarea pe camere

15:30

Întâmpinare, explicaţii privitoare la program
la cafea şi prăjituri

16:15

Introducere în subiectul: Intervenţia timpurie
Aveam o șansă!
Două workshopuri în Anglia – vrem să împărtășim experienţa!

17:15

Cum auzim de fapt?

Duminică, 13 noiembrie, 2016
18:30

Cină comună

20:00

Prezentarea Asociaţiei Perspective pentru copiii hipoacuzici
din România şi din Germania
Prezentarea participanţilor, socializare

8:00

Micul dejun

9:00 - 10:00

Implicarea activă a familiilor
Program alternativ: şedinţa de terapie: Cum o
organizez?

10:00 - 10:30

Pauză de cafea

10:30-11:30

Dr. Violeta Necula: Copilul hipoacuzic, de la diagnostic până
la recuperarea auditiv-verbală
Evaluarea atelierului şi
planificarea viitoarelor ateliere de lucru
Momentul pentru întrebări care nu s-au pus încă!
Supus discuţiei:
Subiecte de interes pentru viitoare module

Cunoaştere reciprocă mai amănunţită şi schimb de experienţă
în cadrul unei întâlniri lejere

Sâmbătă, 12 noiembrie, 2016
8:00

Micul dejun

9:00 - 10:30

Intervenţie timpurie
Cum dezvoltăm limbajul copiilor?
Program alternativ: Achiziţia de limbaj la copii: Ce este diferit?

10:30 - 11:00

Pauză de cafea

11:00 - 12:30

Cum evaluăm copiii hipoacuzici?
Exemple de teste, planul de intervenţie personalizat
Actvitate practică
Design propriul plan de intervenţie personalizat
Program alternativ: Cum le face copiilor plăcere să înveţe?
Joaca şi învăţarea: O contradicţie?

13:00

Prânz

14:45 – 15:30

Cafea şi ceai

15:30 – 16:30

Introducere în analiza video a şedintelor de terapie cu
activitate practica

17:00 – 17:15

Pauză scurtă

17:15 – 18:15

Concluzii

18:30

Cină

20:00

Prezentare solicitată (COCHLEAR România)

20:30

Întâlnire lejeră şi continuarea discuţiilor

11:30-12:30

13:00

Prânz
Sfârşitul întâlnirii

Locul de desfăşurare a atelierului:
Casa Comunităţii Evanghelice
Mediaş, Strada Bisericii, Nr. 10. (Centrul istoric al oraşului)
Judeţul Sibiu
Lectori:
Dr. Uwe Martin şi Sigrid Martin din Bremen, Germania,
specialişti în terapia recuperării naturale auditiv-verbale a copiilor hipoacuzici
Chezan Antonela, profesor logoped, CȘEI Structura Speranţa Zalău
Gál Katalin, profesor logoped, CLI Suseni, CJRAE Harghita
Dr. Violeta Necula, medic ORL, specialistă în operaţii de implant cohlear, ClujNapoca
Valentin Chiticaru, customer experience manager, COCHLEAR România,
importator dispozitive auditive implantabile
Costuri:
175 Ron pentru participanţi (2 nopţi cazare şi 3 mese pe zi) – se plătește în
avans în contul bancar: Asociaţia Perspective pentru Copiii Hipoacuzici România
– Banca Raiffeisen

RO97RZBR0000060018584623
Înscrierea:
Cât mai urgent, până la data de 1 noiembrie, 2016, prin mail pe formularul de
înscriere.(Număr limitat de participanţi!)

Rugăm toţi participanţii să se cazeze în Casa Comunităţii Evanghelice, inclusiv cei care
locuiesc în împrejurimi. Experienţele din anii trecuţi au arătat că este benefic dacă
petrecem sfârşitul de săptămână împreună, deoarece astfel evităm întârzieri, repetări
de program şi avem parte de discuţii informale interesante încă de la micul dejun. Îi
rugăm pe toţi participanţii să rămână până la sfârşitul evenimentului şi să ne
înştiinţeze dacă au dorinţe speciale în privinţa repartizării în camere.

Pentru analiza video vă rugăm să aduceţi scurte secvenţe video reprezentând munca
dumneavoastră, o interacţiune dintre un adult şi un copil (maxim 3-5 minute) pe un
stick de memorie, CD, DVD sau echivalent. Aceia dintre dumneavoastră, care practică
deja acest tip de muncă în cercurile de colegi, ştiu cât de mult se poate profita de pe
urma acestei analize în beneficiul propriei activităţi.
Din partea Asociaţiei părinţilor ne-am bucura de participarea câtorva reprezentanţi ai
acestora.
Dacă cineva pregătește cu plăcere prăjituri sau snacks-uri pentru seară, şi doreşte să le
aducă, pentru a le savura împreună, îi mulţumim în avans!

