
Szeretettel várunk minden érdeklődőt
„A hangunk védelme” című szakmai szimpóziumra

2017. április 19-én, szerdán 9 óra 30 perces kezdettel!

Helyszín: 
Zuglói 

házasságkötő 
terem

1145 Budapest, 
Pétervárad utca 

11-17.

„Az emberi hang a legszebb hangszer” (Kodály Zoltán) 
Kis elmélet, sok gyakorlat logopédusoknak a gyermekkori 
diszfóniáról a Hang Világnapján

Simai Edit  
logopédus 
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat

Kérdések és válaszok

Hangterápia a mutatio tarda és a recurrens paresis 
valamint a hangszalagon végzett műtétek esetén

Balázs Boglárka címzetes egyetemi docens 
fül-orr-gégész, foniáter 
Szent János Kórház

Kérdések és válaszok

A HAngunk védElmE
szakmai szimpózium

Előadások:
9:30-10:15

10:15-10:25

10:25-11:10

11:10-11:20



Szünet

Az életminőség változásának jelentősége műtéti 
beavatkozások után hangbetegek esetén

Smehák györgy Ph. d. 
fül-orr-gégész, foniáter, audiológus, allergológus, klinikai 
immunológus 
Szent János Kórház

Kérdések és válaszok

A tipikus és az atipikus beszéd fonetikai elemzése

gráczi Tekla Etelka Ph. d. 
tudományos munkatárs  
Magyar Tudományos Akadémia 

Kérdések és válaszok

Rendezvényünkön a részvétel ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött.

Regisztrálni az mffl t .hu  weboldalon 
„A hangunk védelme” - online regisztráció 

menüpont alatt lehet 
legkésőbb 2017. április 18-ig, 

a terem befogadóképességének függvényében.

11:40-12:10

12:10-12:20

12:20-13:05

13:05-13:15

11:20-11:40



Fővárosi Pedagógiai 
Szakszolgálat Beszédjavító 
Tagintézménye

2017. 04. 24. hétfő

A rezonanciazavarok (rhinophonia aperta) terápiája 
– Izolált szájpadhasadékos gyermekek logopédiai kezelése

Havadi-nagy marian  
gyógypedagógus-logopédus, alkalmazott nyelvész

2017. 04. 25. kedd

Az orrhangzós beszéd vizsgálata –  
Izolált szájpadhasadékos gyermekek komplex logopédiai 
diagnosztikája

Havadi-nagy marian  
gyógypedagógus-logopédus, alkalmazott nyelvész

Helyszín: 
1077 Budapest, 

Izabella u. 1.

8:00-9:00

14:00-16:00

nyílt programok, melyekre logopédus szakemberek 
jelentkezését várjuk.

Kérjük, hogy részvételi szándékukat  
2017. április 19-ig jelezzék az 

info.bj@fpsz.net  
e-mail-címen!



Helyszín: 
1134 Budapest, 

Váci út 57.

15:30

Fővárosi Pedagógiai 
Szakszolgálat XIII. kerületi 
Tagintézménye

2017. április 19. szerda

Diszfónia terápia  
Nyílt foglalkozás szülők és logopédusok részére

kollár Bagdi Johanna  
logopédus

Kérjük, részvételi szándékát a 
kollar.bagdi.johanna.13@fpsz.net  
e-mail címen jelezze április 13-ig!



Fővárosi Pedagógiai 
Szakszolgálat XXII. kerületi 
Tagintézménye

2017. április 21. péntek

Zenebatyu - Zengő élményprogram

Sőnfeld Mátyás 
zeneterapeuta

Díszvendég: Juhász Károly színművész

A rendezvény a XXII. kerületi  
gyermekek és kísérőik számára ingyenes. 

Kérjük, hogy részvételi szándékukat a résztvevők számának 
megadásával a logopedia22@freemail.hu címen jelezzék! 

9:15-10:45

Helyszín: 
Szelmann-ház 

1225 Budapest 
Nagytétényi út 306.


