
 

 

 

ZAPROSZENIE  

Logopedyczne Seminarium Naukowe i Koło Doktorantów  

 w Instytucie Języka Polskiego  

zapraszają na  

SEMINARIUM NAUKOWE. CZĘŚĆ II 

pt. „Logopedia śląska (i nie tylko) w badaniach naukowych i praktyce” 

Katowice, 6 marca 2015 r. 

 

Miejsce konferencji: Katowice, Plac Sejmu Śląskiego, Wydział Filologiczny, sala Rady Wydziału.   
 
 
Cel seminarium naukowego:  
 

 Logopedyczne Seminarium Naukowe jest kolejnym projektem realizowanym w ramach działań 
promujących śląską logopedię. Celem seminarium jest upowszechnianie logopedycznych badań 
naukowych prowadzonych w szczególności na Śląsku. Spotkanie będzie również okazją do naukowej 
dyskusji, w której wezmą udział zaproszeni wykładowcy, w tym młodzi naukowcy. Pomysł zorganizowania 
spotkania narodził się w Instytucie Języka Polskiego, gdzie od wielu lat prowadzone są działania 
promujące nowoczesną logopedię w jej wymiarze teoretycznym i praktycznym. Cele planowanego 
seminarium wpisują się zatem w historię i teraźniejszość śląskiej logopedii.  

Seminarium naukowe organizowane 6 marca 2015 roku jest drugim z planowanego cyklu spotkań.  
Podczas kolejnych mamy zamiar kontynuować podjętą tematykę, a do wygłaszania wykładów i dyskusji  
zapraszać różnych gości. 
  
Warunki udziału w konferencji 

 Udział w seminarium jest bezpłatny (nie zapewniamy posiłku, zapraszamy na kawę), ale liczba 
miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną,   a udział w 
seminarium musi być potwierdzony przez organizatora z uwagi na ograniczoną ilość miejsc. 

 Rejestracja osób odbywa się poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres 
2konferencja2015@gmail.com 

 Zgłoszenia przyjmujemy do 20 lutego 2015 roku. 

 Uczestnicy seminarium otrzymają zaświadczenia o udziale w seminarium. 
  

Informacje o seminarium są także umieszczone na stronie Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu 
Śląskiego http://www.fil.us.edu.pl/ijp. Tam zamieszczony jest program i formularz zgłoszeniowy do 
pobrania. 
 

Serdecznie zapraszamy! 
 

dr hab., prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska 
 

sekretarz konferencji: mgr Anna Płonka tel. 883325677 
 
 
 
 
 

 

http://www.fil.us.edu.pl/ijp
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SEMINARIUM NAUKOWE. CZĘŚĆ II 

pt. „Logopedia śląska (i nie tylko) w badaniach naukowych i praktyce” 

6 marca 2015 r., sala Rady Wydziału, Plac Sejmu Śląskiego w Katowicach 

9.00-9.15 Uroczyste otwarcie Seminarium: dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa, dyrektor 

Instytutu Języka Polskiego 

9.15-9.45 dr hab. prof. UP       dr hab. prof.  Mirosław Michalik (Zakład Neurolingwistyki, Instytut Filologii 

Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)                                                                                

Logopedyczne konceptualizacje, butiki i rabunki - szkic metodologiczny  

9.45-10.15 dr hab. prof. APS Sławomir Śniatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wydział 

Pedagogiczny, Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji, Pracownia Logopedii, 

Warszawa) 

Logopedia, lingwistyka edukacyjna, neurodydaktyka - trzy metodologie w kontekście 

skutecznej komunikacji językowej 

 

10.15-11.15 dr hab.                       dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska (Zakład Socjolingwistyki                          

i Społecznych Praktyk Komunikowania, Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet 

Śląski, Katowice) 

Głoska jako przedmiot badań i terapii. Metodologia diagnozy i terapii                          

11.15-11.45 doc. dr hab. n. med. Ewa Emich-Widera (Uniwersytet Medyczny w Katowicach),  

dr n. med. Beata Kazek (Persevere Centrum Wspomagania Rozwoju w Katowicach)  

 

Padaczka a komunikacja  

 

11.45-12.30 Dyskusja 

12.30-13.00 Przerwa na kawę 

13.00-13.30                                  dr hab. Irena Polewczyk (Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski, 

Katowice) 

Diagnoza percepcji słuchowej – od badań do praktyki  

13.30-14.00                                  mgr Barbara Jeziorczak (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Katowicach, 

Centrum Logopedyczne w Katowicach), dr Katarzyna Węsierska (Zakład 

Socjolingwistyki  i Społecznych Praktyk Komunikowania, Instytut Języka Polskiego 

Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Logopedyczne w Katowicach) 

Diagnozowanie jąkania u dzieci – prezentacja narzędzia diagnostycznego 
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14.00-14.30                                    dr n. med. D. Piekaj-Stefańska – foniatra (Śląskie Centrum Słuchu i Mowy 

Medincus, Katowice) 

Współpraca foniatry i logopedy w zakresie emisji głosu  

 

14.30-14.50 mgr Małgorzata Spendel (Metis, Katowice) 

Neurologiczne podstawy diagnozy i terapii logopedycznej  

14.50-15.10 mgr Agnieszka Wilk – logopeda (Przedszkole Publiczne nr 3, Radlin) 

Zakłócenia artykulacji warunkowane prognatyzmem i ankyloglosją. Studium 

przypadku dziewięcioletniego chłopca  

15.10-15.30 mgr Edyta Ozga – logopeda (Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych                          

w Micigoździe, Piekoszów) 

                                    Komunikowanie się dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, czyli o potrzebie 

pogłębionych badań logopedycznych  

15.30-16.00 Dyskusja i podsumowanie. 

  

         

 


