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Skuteczne porozumiewanie się stanowi podstawową potrzebę każdego człowieka. Wspiera budowa-
nie tożsamości osoby niemówiącej, pozwala jej stać się autonomiczną jednostką, daje niezależność  
i poczucie wpływu na swoje życie. Pomaga w nawiązywaniu relacji z innymi osobami i umożliwia edu-
kację. W świecie ludzi posługujących się mową funkcjonuje zróżnicowana wiekowo grupa (dzieci, 
młodzież, dorośli), u której zdolność komunikacyjna za pomocą mowy nie wykształciła się, rozwinęła 
się na poziomie niewystarczającym lub w różnym stopniu została utracona. Z myślą o potrzebach tych 
osób powstała komunikacja alternatywna i wspomagająca (KAiW; ang. ‘augmentative and alternative 
communication’ – AAC). Daje ona szansę osobom niemówiącym lub słabo mówiącym na w miarę 
normalne funkcjonowanie wśród nieustannie komunikującego się społeczeństwa. Otwarcie się pol-
skich szkół ogólnodostępnych na potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami oraz wprowadzenie od 
roku szkolnego 2014/2015 elementarzy przystosowanych do pracy z dziećmi mającymi specjalne 
potrzeby edukacyjne stanowi wielką szansą dla dzieci i ich rodzin. Świadczy też o dokonującej się 
inkluzji faktycznej, a nie pozornej, pozostającej tylko w populistycznych hasłach. Jednocześnie jest 
ogromnym wyzwaniem dla nauczycieli uczniów o zróżnicowanych potrzebach komunikacyjnych – 
niemówiących lub słabo mówiących, stosujących różne sposoby komunikowania się – alternatywne, 
zastępujące mowę, lub wspomagające, gdy posługiwanie się mową jest ograniczone. Osobny pro-
blem stanowi znajomość i zastosowanie alternatywnych i wspomagających systemów komunikacji 
przez terapeutów, logopedów i neurologopedów, gdyż nauka porozumiewania się jest najistotniej-
szym ze wszystkich oddziaływań terapeutycznych podejmowanych wobec osób niemówiących. Pro-
wadzenie efektywnej terapii logopedycznej, podobnie jak efektywne nauczanie, uzależnione jest od 
skutecznego komunikowania się z pacjentem/uczniem.  

Dostrzegając niekwestionowane walory alternatywnych i wspomagających sposobów komuniko-
wania się pracownicy i słuchacze studiów podyplomowych „Logopedia i terapia pedagogiczna” reali-
zowanych na Uniwersytecie Zielonogórskim chcieliby włączyć się w dyskusję o konieczności propa-
gowania tej formy komunikacji oraz przyczynić się do upowszechniania doświadczeń i wyników ba-
dań dotyczących stosowania KAiW w pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi. 
Jednym z działań realizujących te zamierzenia jest organizacja konferencji „Komunikacja alternatyw-
na i wspomagająca w edukacji i rehabilitacji osób ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi” 
(Łagów Lubuski, 12.06.2015), w trakcie której dyskusja toczyć się będzie wokół dwóch głównych wąt-
ków – edukacji i rehabilitacji, a w szczególności: 
− aktualnego stanu i organizacji KAiW w wybranych krajach Europy,  
− wyników badań w zakresie KAiW, 
− przygotowania nauczycieli szkół ogólnodostępnych do pracy z dziećmi komunikującymi się za 

pomocą języka migowego, systemu Braille’a, piktogramów lub innych alternatywnych i wspoma-
gających systemów komunikacji, 

− doświadczeń nauczycieli przedszkoli oraz szkół ogólnodostępnych i specjalnych posługujących się 
w nauczaniu alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji, rodziców i opiekunów 
osób niemówiących i słabo mówiących, logopedów i neurologopedów pracujących z pacjentami 
niemówiącymi i słabo mówiącymi.       
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli nauki zajmujących się komunikacją alternatywną  

i wspomagającą, nauczycieli, logopedów, neurologopedów, terapeutów, decydentów organizujących 
edukację i rehabilitację osób o specjalnych potrzebach komunikacyjnych, użytkowników komunikacji 
alternatywnej i wspomagającej oraz tych, którzy chcieliby pomóc osobom niemówiącym. 
 



 
MIEJSCE KONFERENCJI 
Łagów Lubuski, hotel Lubuskie SPA (adres: Lubuskie SPA, ul. Chopina 2c, 66-220 Łagów Lubuski; 
http://www.lubuskiespa.com.pl/). 
 
KALENDARZ KONFERENCJI 
Zgłaszanie biernego i czynnego udziału w konferencji: do 15.05.2015. 
Dokonywanie opłaty konferencyjnej: do 20.05.2015. 
 
OPŁATA KONFERENCYJNA 
1) Opłata konferencyjna pełna: 200 PLN (nie zależy od formy uczestnictwa – bierne, czynne). 
2) Opłata konferencyjna ulgowa: 150 PLN (dla aktualnych słuchaczy studiów podyplomowych „Logo-

pedia i terapia pedagogiczna” Uniwersytetu Zielonogórskiego – edycje 2013-2015 i 2014-2016).  
3) Opłata dodatkowa za udział w warsztacie „Masaż logopedyczny”: 50 PLN (warsztat realizowany 

jest podczas konferencji i potwierdzony osobnym zaświadczeniem udziału; ze względu na limit 
uczestników przed dokonaniem opłaty prosimy o mailowe zapytanie o dostępność miejsc). 

Opłata konferencyjna (pełna, ulgowa) obejmuje materiały konferencyjne, catering w dniu konferen-
cji, druk wystąpienia w pracy zbiorowej pod warunkiem pozytywnego zaopiniowania przez Recenzen-
tów, jeden egzemplarz książki pokonferencyjnej. 
 
NOCLEGI 
Organizatorzy nie zapewniają noclegów.     
 
DANE DO PRZELEWU podane są w karcie zgłoszenia. 
 
KOMITET NAUKOWY 
Dr hab. Jarosław Bąbka (Uniwersytet Zielonogórski) 
Prof. dr hab. Jacek Błeszyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)  
Dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski) 
Prof. dr hab. Krystyna Ferenz (Uniwersytet Wrocławski) 
Dr Katarzyna Kochan (Uniwersytet Zielonogórski) 
Dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski) 
Doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D. (Uniwersytet w Hradec Králové) 
Dr hab. Ewa M. Skorek, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski) – przewodnicząca  
Prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie) 
Dr. med. Baiba Trinīte (Uniwersytet w Liepaji) 
Dr. paed., Prof. Sarmīte Tūbele (Uniwersytet Łotewski) 
Assoc. Prof. Kateřina Vitásková, Ph.D. (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu) 

KOMITET ORGANIZACYJNY 
Dr Anita Famuła-Jurczak  
Mgr Grzegorz Hryniewicz 
Dr Katarzyna Kochan – przewodnicząca 
Dr Ewa Kowalska 
Mgr Małgorzata Kozłowska 
PhDr. Lenka Neubauerová 
Dr hab. Ewa M. Skorek, prof. UZ 
 
 
 

 
KONTAKT DO ORGANIZATORÓW 
Dr Katarzyna Kochan – e-mail: K.Kochan@wpsnz.uz.zgora.pl 
Dr hab. Ewa M. Skorek– e-mail: E.Skorek@wpsnz.uz.zgora.pl 
 
PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA 
Program konferencji oraz karta zgłoszenia udziału znajdują się na stronie konferencji: 
http://www.wpsnz.uz.zgora.pl/logopedia/konfrencje.html . 
 


