ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÊNCIA
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Opinião dos alunos:

"Foi ótimo... muito
estimulante, mas um
desafio"
"Estou cheio de ideias e com vontade de
aprender mais..."
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A especialização clínica europeia em fluência é um curso
com a duração de um ano, que
proporciona a aquisição de conhecimentos e competências
clínicas, de modo a que o Terapeuta da Fala se torne um Especialista Europeu em Fluência.
Os alunos formados distinguem-se pelo seu profundo conhecimento, excelentes competências
e especialização no campo das
referidas perturbações. Desde o
início, já participaram no mesmo Terapeutas da Fala de 20
países da UE e de fora da UE.
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O curso consiste numa bem
conseguida interligação entre
aulas, prática clínica e trabalho
desenvolvido no país de origem
do Terapeuta da Fala. Se já trabalha como Terapeuta da Fala,
esta especialização é compatível
com a prossecução do mesmo.
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As aulas são ministradas em
inglês durante duas semanas
intensivas, não consecutivas,
agendadas durante o ano letivo.
Para além das palestras há sessões de supervisão, no país de
origem e na língua materna dos
participantes, e que não ocorrem

durante as duas semanas intensivas.
São parte integrante do curso leituras preparatórias e trabalhos a desenvolver. Depois da
primeira semana intensiva, a
intervenção clínica especializada
inicia-se sob a supervisão de um
especialista em fluência.
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Uma vez que o curso dá
acesso a uma certificação as diferentes unidades curriculares são
avaliadas, de forma contínua,
com a elaboração de portfolio e
com momentos específicos de
avaliação.
Os diferentes professores,
todos membros de estabelecimentos de ensino superior europeus parceiros, foram selecionados por serem especialistas e
terem vários anos de experiência
na área das perturbações da
fluência. Para além destes, são
convidados especialistas mundiais.

Hogeschool Utrecht (M. Pertijs),
Fontys Hogeschool (Y. Van Zaalen), Katholieke Hogeschool Vives (M. Meersman), Katholieke
Universiteit Leuven (L. De Nil),
L-Università ta' Malta (J. Agius),
Turku Yliopisto (E. Jansson-Verkasalo), Trinity College Dublin
(M. Leahy) Rheinisch Westfälische Technische Hochschule &
Universitätsklinikum Aachen (P.
Schneider & H. Zuckner), Escola Superior de Saúde do Alcoitão (J. Carmona) o estabelecimento de ensino superior que
coordena é Lessius Antwerpen
(K. Eggers). As instituições parceiras são o Michael Palin Institute London (E. Kelman) e de
The Reginald Centre Leeds (T.
Stewart).
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Este curso confere conhecimentos e competências que podem ser reconhecidos pelos pares como um marcador diferencial, uma vez, que formam especialistas. O publico alvo são liO curso é organizado por cenciados ou mestres em Teradoze estabelecimentos de ensino pia da Fala.
superior de oito países europeus.
Os parceiros são Arteveldhogeschool Gent (A. Breda, C. Hylebos, & V. Waelkens), Göteborg
Universitet (T. Johannisson),

!

!

Mais informações disponíveis no site www.ecsf.eu
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