pod honorowym patronatem:
JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia,
Prezydenta Katowic Marcina Krupy
oraz Prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego

PROGRAM VII LOGOPEDYCZNYCH DNI
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO w Katowicach
13–17 MARCA 2015 r.
UWAGA! Ważna informacja:
Tegoroczne, VII Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach są bezpłatne!
Do udział w programowych wydarzeniach jest wymagane logowanie.
Adresy logowania podane są w poszczególnych punktach programu.
Rozpoczęcie logowania: 7.02.15r.; godz. 12.00
Ostateczny termin logowania: 10.03.2015r.

13 M ARCA 2015 r. (piątek)
Warsztaty naukowo-szkoleniowe nt. O relacji pacjent – terapeuta
Adres logowania: www.fil.us.edu.pl/rejestracja_
Prowadząca: mgr Weronika Żmuda
Godziny warsztatów: 16.30-19.00
Miejsce warsztatów: Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji, Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach,
pl. Sejmu Śl. 1, sala 10

Opis warsztatu:
W czasie warsztatów będą omawiane meandry sztuki komunikacji, m.in. zjawiska oporu,
przeniesienia; komunikacji niewerbalnej i empatii. Zostaną również przedstawione wybrane
aspekty budowania poprawnej komunikacji oraz przeanalizowane błędy popełniane w kontakcie
z pacjentem.

14 M ARCA 2015 r. (sobota)
Logopedyczne/neurologopedyczne konsultacje,
adres logowania: www.fil.us.edu.pl/rejestracja_diagnozy_logo

Bezpłatne badania:
- ortodontyczne,
adres logowania: www.fil.us.edu.pl/rejestracja_diagnozy_ortodont
- foniatryczne,
adres logowania: www.fil.us.edu.pl/rejestracja_diagnozy_foniat
- audiologiczne,
adres logowania: www.fil.us.edu.pl/rejestracja_diagnozy_audio
- przesiewowe w kierunku zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci,
adres logowania: www.fil.us.edu.pl/rejestracja_diagnozy_CAPD
- oceny procesów pamięci u osób dorosłych i starszych,
adres logowania: www.fil.us.edu.pl/rejestracja_diagnozy_memo

Godziny diagnoz i konsultacji: od godz. 9.00 !!!
Miejsce diagnoz: Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji, Wydział Filologiczny Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, pl. Sejmu Śl. 1
(sale: 09, 07, 012, 013, 101, 104, 105, 201)
Zapraszamy do udziału osoby dorosłe i starsze oraz dzieci i młodzież. Szczególnie zapraszamy
Pracowników UŚ, ich rodziny oraz Studentów.

Warsztaty muzykoterapii z elementami logorytmiki :
Adres logowania: www.fil.us.edu.pl/rejestracja_
Prowadzące: mgr Katarzyna Kasica-Bańkowska, mgr Jagoda Plackowska
Godziny warsztatów: 9.00-13.00
Miejsce warsztatów: Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji, Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach,
pl. Sejmu Śl. 1, sala 010

15 M ARCA 2015 r. (niedziela)
Logopedyczna sesja naukowa
Miejsce obrad: Biblioteka Śląska (gmach główny), pl. Rady Europy 1, 40-021 Katowice,
sala Parnassos
Adres logowania: www.fil.us.edu.pl/rejestracja_
10.00-10.05

otwarcie sesji

10.05-11.30

wykład Prof. zw. dr. hab. Stanisława Juszczyka nt. Nowoczesnych technologii
w logopedii

11.30-11.45

dyskusja

11.45-13.15

wykład z warsztatem naukowo-szkoleniowym mgr Tatiany Lewickiej
i mgr. Jacka Szymika-Kozaczko nt. Moje potyczki z językiem, czyli o ćwiczeniach
i terapii logopedycznej z perspektywy pacjenta z zespołem MelkerssonaRosenthala. Relacja terapeuta-pacjent.

13.15-13.30

dyskusja

13.30-13.50

wystąpienie mgr. Adama Kasprzaka nt. Dysfonia i dysfagia - nowoczesne
fizjoterapeutyczne metody rehabilitacji z wykorzystaniem urządzeń VocaSTIM
i Deep Oscillation"

14.10-17.10

warsztaty naukowo-szkoleniowe do wyboru:

I. Warsztaty naukowo-szkoleniowe nt. Wczesna opieka logopedyczna nad pacjentem
z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego – postępowanie diagnostycznoterapeutyczne od momentu narodzin
Adres logowania: www.fil.us.edu.pl/rejestracja_
Prowadząca: mgr Elżbieta Radkowska
Miejsce warsztatów: Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji, Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach,
pl. Sejmu Śl. 1, sala 010

Opis warsztatu:
Dziecko, które rodzi się z rozszczepem wargi i/lub podniebienia wymaga specjalnej opieki już od
momentu narodzin. Konieczna jest tutaj współpraca wielu specjalistów, m.in: neonatologa,
chirurga, laryngologa, ortodonty, fizjoterapeuty. Swoje miejsce w tym zespole ma również
logopeda, ponieważ- w zależności od stanu i oczywiście potrzeb dziecka - już w pierwszych dniach
życia może on wprowadzić odpowiednie ćwiczenia, które pomogą przygotować małego pacjenta
do pierwszego zabiegu chirurgicznego.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników ze specyfiką wady rozszczepowej oraz
przedstawienie zasad postępowania terapeutycznego w przypadku małego pacjenta przed
zabiegiem i po pierwszym zabiegu operacyjnym.

II.
Warsztaty naukowo-szkoleniowe nt. Kinesiology Taping, czyli dynamiczne plastrowanie jako
uzupełnienie terapii neurologopedycznej
Adres logowania: www.fil.us.edu.pl/rejestracja_
Prowadzące: mgr Monika Knychalska-Zbierańska, mgr Katarzyna Walas
Miejsce warsztatów: Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji, Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach,
pl. Sejmu Śl. 1, sala 013
Opis warsztatu:
1. Historia, założenia i metodologia Kinesiology Taping
2. Właściwości plastrowania dynamicznego oraz działanie KinesioTaping na organizm
człowieka
3. Techniki wykorzystywane w Plastrowaniu Dynamicznym
4. Diagnoza różnicowa
5. Możliwości zastosowania KinesioTaping w terapii neurologopedycznej
6. Ćwiczenia aplikacji więzadłowych, powięziowych, mięśniowych, limfatycznych i
funkcjonalnych w celu poprawy ruchomości mięśni mimicznych i poprawy symetrii twarzy
7. Techniki mięśniowo-powięziowe dla strefy orofacjalnej
8. Korekcje powięziowe w porażeniach nerwu twarzowego, techniki limfatyczne w obrzękach
twarzy, dla mięśni pochyłych, nadgnykowych i podgnykowych

16 M ARCA 2015 r. (poniedziałek)
Warsztaty naukowo-szkoleniowe do wyboru:
I.
Warsztaty naukowo-szkoleniowe nt. Wczesna opieka logopedyczna nad pacjentem z rozszczepem
podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego – postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne od
momentu narodzin (powtórka z niedzieli)
Adres logowania: www.fil.us.edu.pl/rejestracja_
Prowadząca: mgr Elżbieta Radkowska
Miejsce warsztatów: Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji, Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach,
pl. Sejmu Śl. 1, sala 010
Godziny warsztatów: 15.30-18.30
Opis warsztatu: jw.

Warsztaty naukowo-szkoleniowe nt. Standaryzowana terapia zaburzeń mowy i dysfagii
z wykorzystaniem systemu VocaSTIM. Skuteczność potwierdzona klinicznie.
Adres logowania: www.fil.us.edu.pl/rejestracja_
Prowadząca: mgr Adam Kasprzak
Miejsce warsztatów: Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji, Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach,
pl. Sejmu Śl. 1, sala RW
Godziny warsztatów: 15.30-18.30
Opis warsztatu:
VocaSTIM jest urządzeniem pozwalającym na prowadzenie terapii zaburzeń mowy i dysfagii
w oparciu o technikę stymulacji znaną jako ćwiczenia zamiarowe według standardów ćwiczeń
foniatrycznych i artykulacyjnych opracowanych przez Prof. Pahna. Wbudowany indeks wskazań
z gotowymi programami terapeutycznymi umożliwia prowadzenie zabiegów zarówno przez
logopedów, foniatrów, neurologopedów, laryngologów jak i fizjoterapeutów. Zastosowanie
indywidualnych programowanych kart daje możliwość kontroli przebiegu terapii, szybkiego
przygotowania do sesji i wykonywania ćwiczeń samodzielnie przez pacjenta, bez asysty terapeuty.
System stanowi niezastąpioną i skuteczną metodę w dysfonii porażennej i dysfagii, po operacjach
na tarczycy, zabiegach lub urazach w obrębie głowy i szyi, tracheotomiach, intubacjach, wylewach.
Stosowany również w celu wzmacniania głosu u solistów oraz osób pracujących głosem.

Warsztaty naukowo-szkoleniowe nt. O relacji pacjent – terapeuta
Adres logowania: www.fil.us.edu.pl/rejestracja_
Prowadząca: mgr Weronika Żmuda
Godziny warsztatów: 16.30-19.00
Miejsce warsztatów: Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji, Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach,
pl. Sejmu Śl. 1, sala 013
Opis warsztatu: jw.

17 M ARCA 2015 r. (wtorek)
Warsztaty Wydawnictwa WIR pt. Rozwojowy model terapii. Rozwijanie funkcji poznawczych
dzieci trzy, cztero-, pięcioletnich
Adres logowania: lista zamknięta
Prowadząca: mgr Agnieszka Bala
Godziny warsztatów: 15.30-19.30
Miejsce warsztatów: Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach, pl. Sejmu Śl. 1, sala Rady Wydziału
(Vpiętro)
Opis warsztatu:
W czasie warsztatów przedstawione będą etapy rozwoju funkcji poznawczych dziecka zdrowego.
Omówione będą kolejne etapy sprawności w linearnych ciągach rozwojowych.
Na podstawie wzajemnego następstwa, omawianych umiejętności w poszczególnych sferach,
będzie można ustalić zakres oddziaływań dla każdego dziecka indywidualnie.
Przedstawione zostaną ćwiczenia tak, by dziecko mogło opanować umiejętności na kolejnych
poziomach. Podział na trzy poziomy wiekowe jest umowny. Na podstawie ćwiczeń dorosły dokona
wyboru poziomu podstawowego, od którego rozpocznie pracę , ustali zakres oddziaływań.

Uczestnicy, w trakcie warsztatów, zapoznają się z zadaniami usystematyzowanymi zgodnie
z pojawiającymi się umiejętnościami, oczekiwanymi w rozwoju dziecka.
Uczestnicy dzięki pracy w czasie warsztatów będą mogli:
- dokonać oceny umiejętności rozwojowych dziecka,
- oddziaływać na wszystkie sfery poznawcze,
- utrwalać osiągnięte przez dziecko sprawności,
- stymulować pojawienie się kolejnych kamieni milowych w rozwoju dziecka.
- kreatywnie dostosować ćwiczenia do indywidualnego dojrzewania każdego dziecka.

Przebieg warsztatów
I.
Etapy rozwoju funkcji poznawczych.
 Prymarne umiejętności warunkujące rozwój funkcji poznawczych.
 Trzeci rok życia
 Czwarty rok życia
 Piaty rok życia
II.








Neurologiczne podstawy terapii
Terapia funkcji wzrokowych
- dzieci trzyletnie
- dzieci czteroletnie
- dzieci pięcioletnie
Terapia funkcji słuchowych
- dzieci trzyletnie
- dzieci czteroletnie
- dzieci pięcioletnie
Terapia funkcji motorycznych
- dzieci trzyletnie
- dzieci czteroletnie
- dzieci pięcioletnie
Terapia funkcji językowych
- dzieci trzyletnie
- dzieci czteroletnie
- dzieci pięcioletnie

III.

Praca z dzieckiem zdrowym.

IV.

Praca z dzieckiem z nieprawidłowościami w rozwoju.

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Logopedycznych Dniach Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach wszystkich zainteresowanych problemami mowy i komunikacji.

KONTAKT z Organizatorem:

516 900 823 lub

\

Organizatorzy VII Logopedycznych Dni UŚ

Partnerzy:

Patronat medialny:

