
 

                                      PROGRAM KONFERENCJI 

 9.30 – 10.00 – Rejestracja uczestników  

 

 10.00 – 10.15 – Otwarcie konferencji mgr Agnieszka Litwinek Jabłoniec, dyrektor Poradni  

                                Psychologiczno – Pedagogicznej w Łęcznej. 

 

 10.15 – 10.45 – „AAC w przepisach prawa. Użytkownicy komunikacji  alternatywnej kiedyś i dziś” –  

                                mgr Małgorzata Zarzycka, pedagog, terapeuta WWRD w Poradni Psychologiczno-  

                                 Pedagogicznej w Łęcznej. 

 

 10.45 – 11.30 – „Systemy graficzne AAC w rozwijaniu komunikacji osób z autystycznym spektrum 

                             zachowań” – mgr Magdalena Tarnawska,  neurologopeda w Poradni Psychologiczno – 

                              Pedagogicznej w Kraśniku, terapeuta w Fundacji Alpha, nauczyciel akademicki. 

 

 11.30- 12.00 Przerwa kawowa 

 

12.00 – 12.45 – „Komunikacja alternatywna w zastosowaniu u   dzieci z trudnościami neurorozwojowymi” 

                          – mgr Barbara Tomala – Chudzik, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta AAC.  

                           Nauczyciel dyplomowany  w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2  

                           w Lublinie. Terapeuta   w Fundacji Alpha. Pracownik dydaktyczny UMCS i KUL.  

 

 12.45 – 13.30 – „Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC jako niezbędny element życia  

                             codziennego dzieci i młodzieży ze złożonymi problemami w komunikacji (CUN)” 

                             – mgr Elżbieta Dawidek mama 10 letniego Krzysia,  podczas poszukiwania najlepszych 

                            rozwiązań na terapię niemówiącego autystycznego syna zetknęła się z komunikacją  

                             alternatywną i wspomagającą AAC. Aby profesjonalnie pomóc synowi skończyła  

                             Logopedię na UMCS.  mgr Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Logopeda  

                             UMCS, terapeuta AAC. 

 

 13.30 – 14.15 – Michał Woźniak-jak sam o sobie mówi:  „Osioł” ze Shreka. Wiem, kontrowersyjne 

                          porównanie, lecz stwierdzenie Osła „gadam, latam, pełen serwis”, bardzo do mnie pasuje. 

                          Od urodzenia „choruję”, choć moim zdaniem bardziej „posiadam” Mózgowe Porażenie  

                           Dziecięce. Przez co mówię niewyraźnie, ale GADAM, nie tylko do najbliższych. Jak na  

                          ironie losu, mimo takiej mowy, mam zaszczyt mówić od paru lat do ludzi. Byłem 

                          prelegentem między innymi na międzynarodowej konferencji AAC, czy także w Pałacu  

                          Prezydenckim. Jestem członkiem „Mówić Bez Słów - ISAAC Polska”, organizacji  

                          działającej na rzecz osób z kłopotami w komunikacji. Mimo swego porażenia cztero- 

                         kończynowego, od 10 lat jestem kierowcą, a od 2 lat, pierwszym w Polsce pilotem paralotni 

                         z takim uszkodzeniem, dlatego mogę powiedzieć też, że LATAM. 

 

14.15 – 1500 – pytania, dyskusja 

 

15.00  -  Podsumowanie i zamknięcie konferencji – mgr Agnieszka Litwinek Jabłoniec dyrektor Poradni 

               Psychologiczno – Pedagogicznej w Łęcznej.    

 

ZAPRASZAMY 

na wojewódzką konferencję  

„Nie mówię, ale komunikuję się” 

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC) 

Łęczna, 18 października 2019r. 

 


