Okruhy tém pre záverečné skúšky (RŠ – školská logopédia)

1. Základné poznatky z logopédie
Logopedická intervencia (prevencia, diagnostika, terapia, poradenstvo)
Logopédia ako vedný, študijný odbor a profesia
Logopedický menežment
2. Neuropsychológia
Tri bloky mozgu a ich funkcie
Pravá a ľavá hemisféra – ich funkcie vo vývine
Lateralita a čítanie

3. Lingvistika
Reč, jazyk, prehovor, komunikácia – model, priebeh
Štruktúra jazykového systému, roviny, základné jednotky a ich klasifikácia
Pragmatika, konverzácia, konverzačné maximá, kontext

4. Vývin reči
Laheyovej model vývinu reči
Raný vývin reči (0 – 3 roky)
Vývin reči v školskom veku

5. Narušený vývin reči
Diagnostika NVR podľa jazykových rovín
Terapia NVR v predškolskom veku
Prevencia NVR v ranom a predškolskom veku: komunikačné stratégie a tréning
fonematického uvedomovania

6. Dyslálie
Klasifikácia, symptomatológia, etiológia dyslálie
Diagnostika a prevencia dyslálie
Terapia dyslálie – tradičný fonetický prístup

7. Palatolália
Príčiny palatolálie (rázštepy podnebia, velofaryngálna insuficiencia)
Základné symptómy palatolálie (poruchy nosovej rezonancie, artikulácie a zrozumiteľnosti
reči)
Komplexný prístup v intervencii palatolálie: etiologický (medicínsky a behaviorálny) a
symptomatický

8. Dyzartria
Dyzartria: etiológia, symptómy a klasifikácia
Diagnostika a terapia dyzartrie

9. Zajakavosť
Definícia zajakavosti, symptomatológia (tri hlavné oblasti a prejavy), klasifikácia zajakavosti
Príčiny, etiopatogenéza a diagnostika zajakavosti (oblasti a metódy)
Hlavné terapeutické prístupy, poradenstvo a prevencia

10. Autizmus
Terminologické vymedzenie, klasifikácia a symptomatológia
Narušená komunikačná schopnosť pri autizme (diagnostika, terapia a prevencia)

11. Poruchy hlasu
Prevencia porúch hlasu (hlasová hygiena a preventívno-vzdelávacie programy)
Základné poznatky o hlase a jeho poruchách (terminológia, príčiny a príznaky)
12. Špecifické poruchy učenia
Diagnostika ŠPU – jazykové schopnosti
Diagnostika ŠPU – čítanie a písanie
Terapia ŠPU – stratégie učenia
13. Symptomatické poruchy reči
Špecifiká narušenej komunikačnej schopnosti zrakovo a sluchovo postihnutých detí
14. Augmentatívna a alternatívna komunikácia

Charakteristika kandidátov pre augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu
Diagnostika nehovoriacej populácie
15. Základy anatómie a fyziológie pre logopédov
Anatómia a fyziológia artikulačných, rezonančných orgánov a hrtana.
Centrálna a periférna nervová sústava
Anatómia a fyziológia sluchu

