Metoda VML
Curs de bază
Metoda VML (Verbal Motor Learning) este folosită în recuperarea copiilor cu
Apraxie Verbală - Childhood Apraxia of Speech (CAS). Ea a fost creată şi dezvoltată de
Dr. Elad Vashdi din Israel pe parcursul a 22 ani şi este învăţată şi practicată cu succes în
Israel, Australia, Slovenia, Romania, England, USA, Taiwan, Russia şi în multe alte ţări.
Metoda VML foloseşte tehnici manuale şi principii ale învăţării motorii pentru a învăţa
copilul cum să pronunţe consoane, vocale, silabe şi cuvinte. De asemenea, oferă soluţii
pentru stadiile pre-verbale, cum ar fi: controlul oral-motor, etapa oral senzorială, şi
controlul respiraţiei.
Metoda VML abordează aspectul motor al vorbirii folosind o perspectivă multidimensională a tuturor aspectelor dezvoltării vorbirii.
Metoda VML este un instrument unic în domeniul recuperării limbajului datorită sumei
de tehnici implicate în metodă, structura bine organizată, abordarea multi-dimensională,
cunoaştereacross-disciplinară, 22 ani de experienţă şi dovezi ale rezultatelor bazate pe
mai mulţi ani de experienţă.
VML este o metodă bazată pe cercetare. La momentul actual experimentăm mai multe
protocoale de evaluare, gândind itemi obiectivi în ceea ce priveşte diagnosticarea
Apraxiei Verbale.
Trainingul a fost dezvoltat pentru a permite profesioniştilor şi familiilor din Bucureşti să
participe la acest program şi pentru a ajuta copiii cu dificultăţi de vorbire.
Obiectivele principale ale training-ului:
• Participanţii vor învăţa despre metoda VML: dezvoltare şi structură
• Participanţii vor învăţa despre ultimele rezultate ale cercetărilor şi implicaţiile lor
referitoare la Apraxia Verbală la copii
• Participanţii vor învăţa să aplice tehnicile din manualul de lucru
• Participanţii vor învăţa să aplice tehnicile de evaluare şi principiile evaluării în Apraxia
Verbală
• Participanţii vor învăţa să folosească principiile învăţării motorii în recuperarea
Apraxiei Verbale.

Structură Training
Cursul va cuprinde trei părţi:
1. Online – teorie
2. Întâlniri– tehnici şi învăţarea motorie
3. Practică
Prima parte:
Date – Ianuarie –Iunie 2019.
Training–Materiale pentru studiu, întrebăr din practică ale participanţilor
Temele cursului- anatomia şi fiziologia vorbirii, dezvoltarea motorie a vorbirii, sistemele
senzoriale

Partea a doua:
3 întâlniri în perioada 2019-2020
Date –Iunie 2019 ,Septembrie 2019, Octombrie 2019.
Întâlniri – întâlnire de trei zile pe parcursul unui weekend. 4-8 ore pe zi. 8:30am – 4:30
pm. 20 ore de curs în total..
Temele cursului:
Iunie 2019 – tehnicile de manual ; structura tratamentului/intervenţiei
Septembrie 2019 – Evaluare, principiile învăţării verbo-motorii, analiză
Octombrie 2019 – studii de caz , teoriile învăţării motorii, rezolvarea de probleme.

Partea a treia:
Date - Iunie 2019 – Iunie 2020
Training Practic (PT) – lucru individual cu trei copii pe parcursul a 6 luni.
Cerinţe pentru training-ul practic:
1. Trimiterea a 3 evaluări şi planuri de intervenţie pentru fiecare copil – început ,
mijloc, sfârşit.
2. Trimiterea a 6 scurte videoclipuri cu intervenţia (2 videoclipuri pentru fiecare
copil).

3. 3 evalări – technici de auto-reflecţie, rezolvarea de probleme.

Grup ţintă: logopezi, psihopedagogi, psihologi, părinţi, profesori de sprijin, terapeuţi ABA
Cerinţe:
•

Doi ani de experienţă cu copiii cu tulburări de limbaj

•

CV compatibil cu grupul ţintă

•

80% prezenţă la curs

•

Cursul va fi tradus in română.

Înscrieri
Vă rugăm trimiteti un CV şi formularul de mai jos completat cu datele dvs.
DATA LIMITĂ DE TRIMITERE A DOCUMENTELOR ESTE 1 APRILIE 2019
Taxă de participare
1000 Euro per participant. Plata cursului se va face in patru rate.
Beneficii şi certificări
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Certificatul de terapeut VML
Cunoştinţe de bază cu privire la tehnicile de manual ale VML
Abilitatea de a evalua complet un caz
Cunoştinţe de bază cu privire la evaluarea Apraxiei Verbale
Afilierea la un grup de specialişti acreditaţi VML
Un ghid complet de evaluare şi diagnosticare a Apraxiei Verbale

Pentru mai multe informaţii vă rog să ne contactaţi:
În limba română: officearpa@gmail.com, tel: 0724.94.69.69
În limba engleză Dr. Elad Vashdi
center@yaelcenter.com
Tel (Israel) - +972523638340

VML Training Program
Date

Time

Topic

Lectură

Fiziologia vorbirii și căile senzoriale ale aparatului verbo-

individuală

motor

Lectură

Aspectul senzorio-motor al dezvoltării vorbirii şi sistemul

individuală

de imitare

15:00-20:00

Introducere

28.06 – 30.06.
2019
Vineri

VML + Apraxia Verbală
Parametrii de control ai fonemelor
Sâmbătă

8:30 -12:30

Tehnicile Pre-verbale + structura tratamentului

13:30-16:30

Tehncile pentru vocale şi consoane

16:30-18:30

Observaţii în practică ale metodei VML. O 1 h fiecare
demonstraţie.

Duminică

09.08-11.08 2019

8:30 -12:30

Tehnicile de consonanţă

13:30-16:30

Tehnici de consonanță și tehnici de formare a cuvintelor

15:00-20:00

Principiile învăţării motorii

8:30 -12:30

Principiile învăţării motorii

13:30-16:30

Evaluarea şi procedurile de analiză + MLP

16:30-18:30

observaţii

8:30 -12:30

Studii de caz + MLP

13:30-16:30

Studii de caz

15:00-20:00

Studii de caz

Vineri
Sâmbătă

Duminică

Octombrie 2019
(datele exacte

Rezolvarea de probleme

for fi anuntate

Principii generale de învăţare

ulterior)
Vineri
Sâmbătă

8:30 -12:30

Studii de caz
Principii generale de învăţare

Duminică

13:30-16:30

Rezolvarea de probleme

16:30-18:30

Observaţii

8:30 -12:30

Rezolvarea de probleme
Principii generale de învăţare

13:30-16:30

Rezolvarea de probleme +rezumat

Conţinut
Metoda VML – istoria Metodei VML, structură, cercetare, metode şi training.
Apraxia verbală – descrierea naturii fenomenului, diagnostic, definiţii, cercetare,
etiologie.
Forma de Evaluare – structură, procedură, tip de întrebări, cum completăm formularul,
cum organizăm datele.
Controlul parametrilor– parametrii de control ai tuturor consoanelor și vocalelor.
Înțelegerea modelelor motoare ale sunetelor.
Tehnicile pre- verbale – tehnici de învățare pentru imitarea orală, suflare, mișcarea
limbii și tratamentul senzorial.
Tehncile pentru vocale – tehnici de învățare manuală pentru cele 5 vocale de bază.
Tehnicile pentru consoane – învățăm cum să producem fiecare consoană în timp ce
folosim tehnici din manuale. Există câteva tehnici pentru consoane. Practicarea în
perechi și vizionarea videoclipurilor.
Tehnici de combinaţii multiple – învățăm cum să cuplăm consoană și vocală, două silabe
sau mai multe combinații silabice.
Structura intervenţiei – învățăm cum să construim intervenţia pe o sesiune, o
săptămână, o lună, un an.
Principiile învăţării motorii –introducerea celor 22 de principii ale învăţării motorii,
practicarea şi înţelegerea lor în aplicare intervenţiei pentru recuperarea vorbirii.
Analiza şi studiile de caz– înțelegerea procesului de analiză a VML, practicarea studiilor
de caz și scrierea unui program de intervenţie.
Rezolvarea de probleme – răspundem varietății de întrebări analitice din toate
domeniile de abordare a vorbirii, apelând în același timp şi la cunoștințele dobândite.

Formular de înscriere
Curs de bază VML training, Bucureşti Iunie 2019
Nume şi prenume
Adresă
Telefon:
Mobil:
Email:
Ocupaţie/Profesie
Loc de muncă
Educaţie
Experienţă

Motivele pentru care
participaţi la training
(răspuns opţional)
Aşteptări din partea
Cursului
(răspuns opţional)

Vă rugăm să ne trimiteti formularul de înscriere şi un scurt CV fie la adresa pentru
limba romana: officearpa@gmail.com sau pentru limba engleză
center@yaelcenter.com

