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5	Konferencja logopedyczna	
Komunikacja wspomagająca i alternatywna w logopedii.  

Terapia, wspomaganie, wsparcie – trzy drogi, jeden cel 

Toruń 5 marca 2016r. 

Organizatorzy: 

Katedra Psychopedagogiki Specjalnej 
Studia Podyplomowe w zakresie Neurologopedii 

Wydział Nauk Pedagogicznych 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
 
 
 

 Serdecznie zapraszamy na piątą Konferencję Logopedyczną Komunikacja wspomagająca  
i alternatywna w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie – trzy drogi, jeden cel, tym razem poświęconą 
problematyce komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz jej znaczenia w logopedii. Wartość tego rodzaju 
komunikacji w pedagogice specjalnej, czyli komunikowania się alternatywnego i wspomagającego, jest dla 
podmiotu tej dyscypliny naukowej nie do przecenienia. Osoba z niepełnosprawnością, z dysfunkcjami  
i deficytami, czy dziecko o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, które z różnych przyczyn 
organicznych i społecznych nie mogą się komunikować werbalnie potrzebują umiejętności innego sposobu 
przekazywania swoich potrzeb i myśli, by prawidłowo funkcjonować. Logopedzi podejmują pracę w takim 
przypadku równoległe z innymi specjalistami. Nasza konferencja będzie poruszać zagadnienie komunikacji 
wspomagającej i alternatywnej w kilku obszarach: oddziaływań wobec najmłodszych oraz osób  
z niepełnosprawnością i tych, których dotknęła choroba, po której logopeda staje się wiodącym specjalistą  
w procesie rehabilitacji.  

Zapraszamy zatem do uczestnictwa w naszym konferencyjnym przedsięwzięciu logopedów, 
pedagogów specjalnych, pedagogów wczesnoszkolnych i szkolnych, lekarzy pediatrów, psychiatrów  



i neurologów oraz wszystkich terapeutów pracujących z podmiotem naszych teoretycznych i praktycznych 
rozważań. 

 Po zakończeniu konferencji odbędą się bezpłatne warsztaty (warunkiem uczestnictwa  
w warsztatach jest uczestnictwo w konferencji). 

Liczba uczestników konferencji: 85 osób (decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń). 

Liczba uczestników warsztatów (do wyboru): 35 osób (decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń). 

 

Szanowni Państwo,  

organizatorzy będą przyjmowali tylko zgłoszenia nadesłane drogą elektroniczną na adres  

dr hab. Ditty Baczały: dittab@umk.pl 

 

Kontakt:  

V Konferencja logopedyczna  Komunikacja wspomagająca i alternatywna w logopedii. Terapia, wspomaganie, 
wsparcie – trzy drogi, jeden cel 
Katedra Psychopedagogiki Specjalnej 
Wydział Nauk Pedagogicznych  
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń 
e-mail: dittab@umk.pl 
 

Komitet naukowo-organizacyjny 

prof. dr hab. Jacek J. Błeszyński – WNP UMK – przewodniczący komitetu 

dr hab. Ditta Baczała – WNP UMK  

 

Opłaty: 

- tylko uczestnictwo bierne – 120* zł;  

- osoby, które chcą wziąć udział bierny w konferencji i opublikować swój artykuł (po pozytywnej recenzji) w 
książce poświęconej problematyce poruszanej na konferencji – 250 zł. 

*W cenie opłaty konferencyjnej zapewniamy materiały konferencyjne, uczestnictwo w warsztatach, przerwy kawowe, 
zaświadczenie o udziale w konferencji i warsztatach. Organizatorzy nie zapewniają noclegów. 

Harmonogram wpłat 

Wpłaty dokonane do 10.02.2016r. – 120 zł (udział bierny); udział bierny + publikowanie artykułu – 250 zł  

Wpłaty dokonane do 28.02.2016r.  – 170 zł (udział bierny): udział bierny + publikowanie artykułu – 300 zł  

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji wraz ze zwrotem wpłaty tylko do dnia 15 lutego 2016r. 



 

Numer konta:  
 
Opłaty za uczestnictwo w konferencji winny być uiszczane przelewem bankowym na konto: 

  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Bank Millennium S.A. w Warszawie 
45 1160 2202 0000 0000 3174 8579 

 
  
            z dopiskiem: Komunikacja wspomagająca,  imię i nazwisko uczestnika konferencji. 

 

Terminarz 

Zgłoszenie udziału w konferencji – do dnia 5.02.2016r. drogą mailową: dittab@umk.pl  (karta zgłoszenia 
poniżej) 

Przyjmowanie artykułów do druku – 31 marca 2016r. (według wytycznych zamieszczonych poniżej) 

 

Miejsce obrad 

Hotel Uniwersytecki 

ul. Szosa Chełmińska 83 

87-100 Toruń 

Tel. 56/611-28-00 

 
 



 

Program konferencji* 

 

830 Rejestracja uczestników konferencji	

915 Powitanie gości - dr hab. D. Baczała i prof. dr hab. Jacek J. Błeszyński 	

930-950 prof. zw. dr hab. Roman Ossowski Jakość	otoczenia	społecznego	

użytkowników	AAC	a	efektywność	

komunikowania	się	

955-1015 dr hab. prof. UZ Ewa M. Skorek Komunikacja	wspomagająca		

i	alternatywna	w	praktyce	

logopedycznej	

1020-1050 dr	hab.	inż.	Jolanta	Zielińska,	prof.	
UP	

mgr	Klaudia	Piotrowska-Madej 

Komunikacja	AAC	w	terapii	osób		

z	głębszą	niepełnosprawnością	

intelektualną	

1050 -1120 przerwa	

1120-1140 dr Magdalena Grycman Nabywanie	kompetencji	

komunikacyjnych	dziecka	ze	złożonymi	

potrzebami	komunikacji.	Studium	

przypadku	Olafa	

1145-1205 dr Aleksandra Królak  B-Link	i	jego	zastosowanie	we	

wspomaganiu	komunikacji	

1210-1230 mgr Maria Podeszewska-Mateńko Przekaz	wspomagany	AAC	–	

piktogramy	jako	uniwersalne	narzędzie	

terapii	mowy:	budowania	interakcji,	

wspomagania	komunikacji		

i	programowania	języka	

1235-1255 mgr Szymon Murawski, mgr Julita 
Zawadzka 

Prosty	i	skuteczny	sposób	komunikacji	

alternatywnej	z	osobami	z	

zaburzeniami	neurologicznymi.	

Prezentacja	nowej	książki	stworzonej	z	

myślą	o	osobach	dorosłych	pt.	„Niech	

przemówią	twoje	oczy”	

1255-1320 Przerwa 

Jeden warsztat wspólny, a następnie podział na dwa warsztaty 
oddzielne	

1320-1350 dr	hab.	inż.	Jolanta	Zielińska,	prof.	
UP	

Komputerowe	wspomaganie	diagnozy	

logopedycznej	

 dr Magdalena Grycman Znaczenie	zachowań	partnera	podczas	

tworzenia	indywidualnego	systemu	



 

1350-1430 

komunikacji	

mgr Maria Podeszewska-Mateńko Teksty	melodyczne	–	model	pracy		

z	dziećmi	o	zaburzonym		

porozumiewaniu	się.	Muzyka	jest	dobra	
na	wszystko.	

1430-1500 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji	

 

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta zgłoszeniowa 

Imię i nazwisko  

 

Tytuł (stopień) 
naukowy 

 

Miejsce 
zatrudnienia 

 

Telefon 
kontaktowy 

 

e-mail  

Adres do 
korespondencji 

 

Rodzaj 
uczestnictwa 

Zaznaczyć właściwe 
pogrubioną czcionką 

• Bierne  

 

• Bierne + udział w publikacji 

 

Tytuł artykułu  

Streszczenie w 
języku polskim 
(do 250 słów) 

 

Słowa kluczowe 
(maksymalnie 5 
ułożone 
alfabetycznie) 

 

Dane do faktury 

Jeśli jesteście Państwo 
zainteresowani jej 

otrzymaniem 

 

	

	



	
Wytyczne dotyczące składu i struktury artykułów 

 
SKŁAD: 

1. Objętość: maksymalnie 10 stron (1/2 arkusza wydawniczego) 
2. Marginesy: 2,5 cm 
3. Czcionka:  

a. Imię i nazwisko Autora/Współautora oraz Afiliacja: Times New Roman 14 pkt. 
b. Tytuł: Times New Roman 14 pkt. pogrubione 
c. Nazwy rozdziałów, podrozdziałów: Times New Roman 12 pkt. pogrubione  
d. Część właściwa:  Times New Roman 12 pkt.  
e. Tabela: Times New Roman 10 pkt. 

4. Interlinia: 1,5 
5. Justowanie: 

a. Imię i nazwisko Autora/Współautora, Tytuł: wyśrodkowane 
b. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów: wyrównanie do lewej 
c. Część właściwa: wyjustowane 

6. Odstępy:  
a. Imię i nazwisko Autora/Współautora, Tytuł, Tytuły rozdziałów, podrozdziałów: 12 pkt. przed 
b. Część właściwa: 6 pkt. Przed 
c. Tabela: 0 pkt. 

7. Wcięcia: część właściwa – wysunięcie specjalne „Pierwszy wiersz”, 1,25 cm 
8. Przypisy: nawiasowe np. (Berry, 2003, s. 12) 
9. Tabele: czarno-białe, bez cieniowania, umieszczone w układzie pionowym, zamieszczone  

w tekście, numer oraz tytuł powyżej, objaśnienia oraz źródło poniżej, przy przenoszeniu na kolejną 
stronę należy powtórzyć numer, tytuł oraz nagłówek tabeli 

 
STRUKTURA: 

1. Imię i nazwisko Autora i Współautora (jeśli występuje) 
2. Afiliacja 
3. Tytuł 
4. Abstrakt w języku Autora (maksymalnie 6 linijek) 
5. Słowa kluczowe w języku Autora (maksymalnie 5, w kolejności alfabetycznej) 
6. Abstrakt w języku angielskim wraz z podaniem autora tłumaczenia (maksymalnie 6 linijek) 
7. Słowa kluczowe w języku angielskim (maksymalnie 5, w kolejności alfabetycznej) 
8. Wstęp 
9. Rozdziały oraz podrozdziały (numeracja wg poniższego przykładu) 

1. Tytuł rozdziału pierwszego 
2. Tytuł rozdziału drugiego 
2.1. Tytuł podrozdziału pierwszego w rozdziale drugim 
itd. 

10. Podsumowanie (konkluzje, wnioski, zakończenie) 
11. Bibliografia w stylu APA-6 (APA Sixth Edition), przykład na stronie 2. 
12. Krótka informacja o Autorze w języku Autora (maksymalnie 2 linijki) 
13. Krótka informacja o Autorze w języku angielskim (maksymalnie 2 linijki) 
14. Kontakt wg wzoru: 

Mateusz Freit 
Uliczna 24/8 
24-895 Miasto 
e-mail: mfreit@mailbox.com 
tel. +48 659 654 489 
 



Technika sporządzania bibliografii: [w nawiasach podano informacyjnie rodzaj publikacji] 
Pozycje zwarte: 

1. Nikitorowicz,  J. (1995)  Pogranicze. Tożsamość. Edukacja międzykulturowa. Białystok: TransHumana. 

[książka jednego autora] 

2. Gellert, M.,  Nowak, K. (2008)  Zespół. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. [książka wielu 

autorów] 

3. Kłoskowska,  A. (1991)  Kultury narodowe i narodowa identyfikacja: dwoistość funkcji. W: A. Kłoskowska 

(Red.), Oblicza polskości, (s. 97-112). Warszawa: Uniwersytet Warszawski. [rozdział  

w książce] 

4. Lewowicki, T. (2012)  Edukacja międzykulturowa. W: M. A. Kalewicz (Red.) Encyklopedia pedagogiczna 

(wyd. 2, s. 15-47). Warszawa: PWN  [hasło w encyklopedii/słowniku] 

5. Lewowicki, T. (2012)  Edukacja międzykulturowa. W: M. A. Kalewicz (Red.) Encyklopedia pedagogiczna 

(wyd. 2, s. 15-47). Źródło: www.encyklopediapwn.pl/hasla/edukacja_miedzykulturowa (dostęp: 

12.04.2012). [hasło w encyklopedii/słowniku online] 

Artykuły: 

1. Janas, W. (2008, wrzesień). Patologiczne zachowania młodzieży szkolnej. Nauczyciel, 20(7), s. 24-27. 

[artykuł w czasopiśmie] 

2. Urbaniak,  H. (2012, kwiecień). Nowe zagrożenia. Polityka, 12(9), s. 24-25. [artykuł w czasopiśmie] 

3. Smyła, P. (2009, 25 maja) Trudne dziecko. Gazeta Wyborcza, s. 27 [artykuł w gazecie codziennej] 

4. Smyła, P. (2009, 25 maja) Trudne dziecko. Gazeta Wyborcza, s. 27. Źródło: www.twojkiosk.pl (dostęp: 

12.04.2012). [artykuł w gazecie codziennej zakupionej online] 

5. Smyła, P. (2009, 25 maja) Trudne dziecko. Gazeta Wyborcza,  Źródło: www.gazeta.pl/gw/art68_54 (dostęp: 

12.04.2012). [artykuł w wydaniu elektronicznym (wydawcy) gazety codziennej] 

Akty prawne: 

1. Ustawa  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. 2004r., Nr 64 poz. 593 [akt prawny] 

2. Ustawa  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. 2004r., Nr 64 poz. 593. Źródło: 

www.isap.sejm.gov.pl/ust_pom_spo/index.html (dostęp: 12.04.2012). [akt prawny z dostępem online] 

Źródła internetowe: 

1. Nowak, J. Nowy regionalizm a globalizacja. Źródło: www.przeglad.uj.edu.pl/nowyregionalizm (dostęp: 

12.04.2012).	

	


