III RZESZOWSKA SESJA LOGOPEDYCZNA
KOMUNIKACJA
Szanowni Państwo,
Słuchacze studiów podyplomowych Logopedia i Neurologopedia, Logopedzi,
Nauczyciele, Studenci kierunków nauczycielskich i pedagogicznych
Serdecznie zapraszamy do udziału w III Rzeszowskiej Sesji logopedycznej, która
odbędzie się w sobotę, 29.03.2014 r. w Rzeszowie (ul. Rejtana 16c, duża aula w
budynku A0). Tegoroczna sesja jest poświęcona różnym aspektom komunikacji.
Udział w sesji jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w obradach.
Szczegółowy program:
9.00-9.30 – otwarcie konferencji
9.30 – 11.00 – referaty
Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (UR): Język jako wartość komunikacji
Prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska (UŚ) Zaburzenia czynności prymarnych i
artykulacji
Prof. dr hab. Anna Zwierzchowska (AWF Katowice): Praktyczne wykorzystanie
stymulacji taktylnej w usprawnianiu funkcji dużej i małej motoryki
11.00-11.30- – przerwa kawowa
11.30-13.00 – referaty
Prof. dr hab. Mieczysław Radochoński (UR): Zespół Aspergera u dzieci i młodzieży
Prof. dr hab. Grażyna Gunia (UP Kraków): Terapia logopedyczna osób niesłyszących - aktualne zadania i aplikacje na przyszłość
Anna Kostecka: Psychospołeczne funkcjonowanie dziecka z systemem implantu
ślimakowego
13.00-14.00 - przerwa obiadowa
14.00-16.00 – referaty
Dr Zofia Wodniecka (UJ): O dwujęzyczności z perspektywy psychologii poznawczej
Dr Kinga Szymona (UMCS): Jak pracować z dzieckiem z ADHD
Dr Wanda Kostecka (UMCS): Zaburzenia płynności mowy a zespół Downa
Anna Kidacka: Wędzidełko a mowa

WIOSENNE WARSZTATY LOGOPEDYCZNE
Szanowni Państwo,
Zapraszamy słuchaczy i pracowników studiów podyplomowych Logopedia i Neurologopedia do udziału w warsztatach, które odbędą się w niedzielę, 30.03.2014 r. w Instytucie Filologii Polskiej UR, w godz. 9.00-16.00.
Proponujemy następujące zajęcia:
1. Łukasz Przygoda: Wczesna interwencja – torowanie kompleksu ustnotwarzowo-obręczowego
2. Agnieszka Kotowicz: Działania logopedy w trójkącie pacjent – rodzic – terapeuta
3. Anna Kostecka, Wanda Kostecka: Strategie postępowania logopedycznego w
przypadku terapii grupowej osób jąkających się
4. Urszula Wojnarowska: Sposoby wywoływania głoski sz
5. Natalia Kajka: Metodologia postępowania z dzieckiem z ADHD
6. Bogumiła Wilk, Łucja Skrzypiec: Stymulowanie procesu mowy i języka. Wykorzystanie Symultaniczno-Sekwencyjnej Metody Nauki Czytania® oraz Programu
Rozwoju Komunikacji MakatonÒ
Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc. Każda osoba może wziąć
udział w maksymalnie trzech warsztatach Koszt uczestnictwa w jednym warsztacie 20 zł. Rejestracja uczestników odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
wiosennewarsztaty@wp.pl . O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Opłatę za warsztaty należy wnieść do końca lutego (nr konta będzie podany w najbliższych dniach). W razie braku opłaty od osób zapisanych, będą przyjmowane kolejne
osoby z list rezerwowych.
Studentów filologii polskiej (zwłaszcza specjalności dziennikarstwo) zapraszamy na warsztaty z emisji głosu z
panią redaktor Bożeną Targosz, byłą
prezenterką Teleexpresu i Panoramy,
obecnie członkinią Agencji Produkcji
Telewizyjnej TVP. Dziennikarka prowadziła też razem z Piotrem Kraśką cykl
programów edukacyjnych, przybliżających Polakom różne kwestie związane z
Unią Europejską. Poza tym pani Bożena
przekazuje młodszym kolegom po fachu
swoje cenne doświadczenie, prowadząc
szkolenia wizerunkowe, medialne i komunikacyjne.
Zapisy
na
warsztaty
przyjmuje
dr Agnieszka Myszka (można za pomocą maila): agnieszka.myszka.urz@wp.pl

