ZAPROSZENIE

Białostockie
Spotkania
Młodych
Logopedów
Med
19 maja 2018 r.– konferencja naukowa
19, 20 maja 2018 r. – kursy dla logopedów

Białostockie Spotkania Młodych Logopedów. Med
Szanowni Państwo,
po sukcesie pierwszych Białostockich Spotkań Logopedycznych, którym nadałyśmy formułę Varia, czyli
rozmaitości, zwieńczonych pokonferencyjną monografią pod tym samym tytułem, mamy przyjemność zaprosić
na drugie spotkanie z cyklu – Białostockie Spotkania Logopedyczne. Med. Interesować nas będą zagadnienia
związane z klinicznymi rozpoznaniami zaburzenia mowy i języka u dzieci oraz dorosłych. Przyjrzymy się również
problemom logopedii ogólnej, a także interesującym studiom przypadków.
Do przygotowania wystąpień zachęcamy studentów, doktorantów, młodych naukowców oraz praktyków z poradni
i gabinetów, którzy zechcą podzielić się wiedzą i doświadczeniem w atmosferze mniej formalnej niż ta
towarzysząca uniwersyteckim wykładom.
Spotkanie ma charakter naukowo-szkoleniowy, ale jesteśmy przekonane, że wiele będzie się działo w kuluarach.
Poza uczestniczeniem w obradach konferencyjnych proponujemy udział certyfikowanym kursie Kinesiology
Taping – Plastrowanie Dynamiczne w logopedii. Kurs podstawowy, a uczestnikom ubiegłorocznego
i tegorocznego podstawowego kursu zaawansowane warsztaty Kinesiology Taping – Plastrowanie Dynamiczne
w logopedii. Kurs rozwijający, które odbędą się dzień później.
W czasie przerw liczymy na kreatywne wymiany myśli, inspirujące dyskusje oraz nawiązanie owocnych
znajomości. Uczestnicy konferencji otrzymają upominki w postaci ubiegłorocznej publikacji BSML. Varia oraz
drobne pomoce logopedyczne.
Zapraszamy do udziału z nadzieją, że zechcą nam Państwo licznie towarzyszyć.
dr Diana Saniewska

mgr Patrycja Saniewska
Informacje organizacyjne
——————————— ZGŁOSZENIA PUBLIKACJA rozdziału w monografii ————
Zgłoszenia w formie uzupełnionego formularza, który
dodajemy w załączniku, należy przesłać do 31 marca 2018
roku na adres: dianasaniewska@wp.pl. *Zastrzegamy sobie
prawo do wyboru tematów spośród nadesłanych propozycji.

——— UDZIAŁ W KONFERENCJI/OPŁATY
Opłata konferencyjna wynosi 250 zł, obejmuje: materiały
konferencyjne, przerwy kawowe, lunch, druk publikacji.
Opłata za przesłanie tekstu do publikacji bez udziału
w konferencji – 150 zł.

————————————— OBRADY
Miejsce obrad: Wydział Filologiczny UwB,
Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1

——————————— WYSTĄPIENIA
Należy przygotować wystąpienia 15-minutowe (ok. 6 stron
wydruku New Roman 12, interlinia 1,5)

UwB

Publikacja pokonferencyjna będzie miała charakter
monografii recenzowanej, punktowanej (5 pkt MNiSW).
*Opublikowane zostaną artykuły, które otrzymają pozytywną
recenzję.

KURSY DLA LOGOPEDÓW I STUDENTÓW —
Kinesiology Taping – Plastrowanie Dynamiczne w
logopedii. Kurs podstawowy oraz Kinesiology Taping –
Plastrowanie Dynamiczne w logopedii. Kurs rozwijający.
W kursach i warsztatach mogą uczestniczyć także osoby
niebiorące udziału w obradach konferencyjnych. Szczegółowe
informacje załączamy dalej.

HARMONOGRAM KONFERENCYJNY ———
31 marca 2018 r. – mija termin nadsyłania zgłoszeń
19 maja 2018 r. – konferencja
19 maja 2018 r. – kurs podstawowy tapingu
20 maja 2018 r. – kurs rozwijający tapingu
30 czerwca 2018 r. – termin nadsyłania tekstów do druku

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
kontakt: dianasaniwska@wp.pl; tel. 503 344 455

BSML

19 maja 2018
(sobota)

godz. 12.00

CERTYFIKOWANY KURS

KINESIOLOGY TAPING – PLASTROWANIE DYNAMICZNE
W LOGOPEDII. KURS PODSTAWOWY

W czasie zajęć przedstawione zostaną możliwości zastosowania Plastrowania Dynamicznego (metoda Kinesiology
Taping) do poprawy motoryki sfery orofacjalnej w przypadkach, z którymi w codziennej praktyce spotykają
się logopedzi (nadmierne ślinienie, poprawa zamykania ust, dysfunkcje narządu żucia). Kinesiology Taping jest
nową, efektywną metodą uzupełniającą ich pracę. Praca logopedy powinna nie tylko skupiać się na trakcie ustnotwarzowym, ale na innych okolicach ciała, które wpływają na zmiany napięcia w górnym kwadrancie ciała. Na
szkoleniu zostanie zwrócona uwaga na znaczenie kompleksu mięśniowo-powięziowego, ponieważ zaburzenie jego
balansu może wpływać np. na artykulację, połykanie, żucie. Uczestnicy będą mieli okazję wykonać specjalistyczne
aplikacje plastra K-Active Tape pod okiem instruktora. Każdy z uczestników otrzyma własny plaster K-Active
Tape do ćwiczeń oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
PROWADZĄCY KURSY: dr Ireneusz Hałas – specjalista fizjoterapii, Międzynarodowy Senior Instruktor
Kinesiology Taping by K-Active Taping.
UCZESTNICY: logopedzi, neurologopedzi, studenci logopedii trzeciego roku na studiach I stopnia oraz
pierwszego i drugiego roku studiów II stopnia, a także studenci logopedycznych studiów podyplomowych.
Liczba miejsc jest ograniczona, w pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia uczestników konferencji.
CZAS: 8 godz. / CENA: 400 zł / MIEJSCE: Wydział Filologiczny UwB, Plac Niezależnego Zrzeszenia
Studentów 1.
ZGŁOSZENIA: należy przesłać na adres: dianasaniewska@wp.pl do 31 marca 2018 r. Informacje o sposobie
dokonania płatności przekażemy zakwalifikowanym uczestnikom.

RAMOWY PLAN KURSU
Część teoretyczna
właściwości plastra K-Active Tape, działanie Kinesiology Taping na poszczególne układy organizmu,
techniki Kinesiology Taping, przykłady aplikacji dla dzieci i dorosłych

Przerwa kawowowo-herbaciana
Część praktyczna (I)

Przerwa kawowowo-herbaciana
Część praktyczna (III)

testy przesiewowe dla górnego kwadrantu ciała i tułowia,
ćwiczenie aplikacji mięśniowych, więzadłowych ,
limfatycznych, funkcjonalnych i korekcji powięziowej

techniki limfatyczne w obrzękach twarzy, techniki korekcji
powięziowej w porażeniach nerwu twarzowego, techniki
specjalne w neuralgii nerwu trójdzielnego, techniki
mięśniowe dla mięśni pochyłych oraz nadgnykowych i
podgnykowych, aplikacje dla przepony

Poczęstunek
Część praktyczna (II)

Dyskusja
Zakończenie kursu – wręczenie certyfikatów

techniki mięśniowe i funkcjonalne na brzuch, techniki
mięśniowe i funkcjonalne w ustawieniach głowy, techniki
mięśniowe dla mięśnia czworobocznego grzbietu część
zstępująca oraz na MOS, techniki korekcyjne
dla traktu orofacjalnego, techniki mięśniowe i korekcyjne
dla obręczy barkowej

UwB

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
kontakt: dianasaniwska@wp.pl; tel. 503 344 455

KONTAKT: Diana Saniewska
dianasaniewska@wp.pl
503 344 455

BSML

20 maja 2018
(niedziela)

godz. 10.00

CERTYFIKOWANY KURS

KINESIOLOGY TAPING – PLASTROWANIE DYNAMICZNE
W LOGOPEDII. KURS ROZWIJAJĄCY

PIERWSZA EDYCJA

Pierwsze warsztaty rozwijające są zaawansowanym kursem Kinesiology Taping – Plastrowanie
Dynamiczne w logopedii. Na spotkanie zapraszamy uczestników podstawowych szkoleń z lat ubiegłych
oraz tych z Państwa, którzy wezmą w nich udział w czasie konferencji Białostockie Spotkania Młodych
Logopedów. Med

dzień wcześniej. Na warsztatach rozwijających zajmować nas będą: anatomia i

fizjologia sfery orofacjalnej oraz praktyczne kwestie związane z tym, jak logopedzi mogą w codziennej
pracy wykorzystywać poszczególne techniki plastrowania. To świetny czas na podzielenie się
dotychczasowymi doświadczeniami i zdobycie nowych. Każdy z uczestników otrzyma własny plaster
K-Active Tape do plastrowania oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
PROWADZĄCY KURSY: dr Ireneusz Hałas – specjalista fizjoterapii, Międzynarodowy Senior
Instruktor Kinesiology Taping by K-Active Taping.
UCZESTNICY: logopedzi, neurologopedzi, studenci logopedii trzeciego roku na studiach I stopnia oraz
pierwszego i drugiego roku studiów II stopnia, a także studenci logopedycznych studiów podyplomowych.
Liczba miejsc jest ograniczona, w pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia uczestników
konferencji, którzy ukończyli szkolenie podstawowe, a następnie kursantów z lat ubiegłych.
CZAS: 8 godz. / CENA: 400 zł / MIEJSCE: Wydział Filologiczny UwB, Plac Niezależnego Zrzeszenia
Studentów 1.
ZGŁOSZENIA: należy przesłać na adres: dianasaniewska@wp.pl do 31 marca 2018 r. Informacje o sposobie
dokonania płatności przekażemy zakwalifikowanym uczestnikom.

RAMOWY PLAN KURSU
Wprowadzenie
anatomia i fizjologia mięśni oraz nerwów górnego kwadrantu ciała. Omówienie systemu mięśniowo-powięziowo-nerwowego
biorącego udział w artykulacji i innych czynnościach strefy ustno-twarzowej

Przerwa kawowo-herbaciana
Część praktyczna (I)

Przerwa kawowo-herbaciana
Część praktyczna (II)

nieprawidłowe napięcie mięśniowe w obrębie twarzy,
niedowład mięśni twarzy, porażenie mięśni twarzy, obrzęk
twarzy, bruksizm

progenia, poprawa mechaniki żuchwy, niestabilność
żuchwy, stabilizacja żuchwy

Lunch

Przerwa kawowowo-herbaciana

Część praktyczna (III)

Część praktyczna (IV)

ślinienie, stymulacja mięśnia okrężnego ust, niedomykanie
ust, wspomaganie pionizacji języka

dysfagia, wspomaganie oddechu, przepony

Przerwa kawowo-herbaciana

Dyskusja

KONTAKT: Diana Saniewska
dianasaniewska@wp.pl
503 344 455

UwB

Zakończenie kursu – rozdanie certyfikatów

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
kontakt: dianasaniwska@wp.pl; tel. 503 344 455

BSML

