5-asis Baltijos šalių logopedų kongresas

ALTERNATYVIOJI IR AUGMENTINĖ KOMUNIKACIJA: DAUGIAU NEI ŽODŽIAI...
2018 m. balandžio 26-27d.
BENDROJI INFORMACIJA
2018m. Europos logopedų asociacijos (CPLOL) skelbiama metų tema - Alternatyvioji ir augmentinė
komunikacija. Siekiant plėtoti šią temą šalyje, Lietuvos logopedų asociacija kartu su Šiaulių
universiteto Specialiosios pedagogikos katedra, organizuoja 5-ąjį Baltijos šalių kongresą
“Alternatyvioji ir augmentinė komunikacija: daugiau nei žodžiai...“, kuris vyks 2018 m. balandžio
26-27 d. Šiauliuose.
Kongrese siekiama atsakyti į šiuos probleminius klausimus:
 Kaip teorija ir mokslu pagrindžiamas alternatyviosios ir augmentinės komunikacijos (AAK)
taikymas, siekiant gerinti asmenų komunikaciją ir socialinį dalyvavimą?
 Kokios yra ASHA rekomendacijos AAK taikymo atžvilgiu skirtinguose kontekstuose ?
 Kokios yra AAK sistemos, strategijos, priemonės, metodai ir kaip jie gali būti taikomi?
 Kaip spręsti dilemą: ugdyti/atkurti asmens kalbinius gebėjimus ar ugdyti komunikacijos
gebėjimus, skatinant socialinį dalyvavimą, taikant AAK?
 Sėkminga praktika ir iššūkiai, ugdant vaikus: kokiais atvejais, kaip ir kada reikėtų taikyti AAK?
 Sėkminga praktika ir iššūkiai, dirbant su suaugusiaisiais: kokiais atvejais, kaip ir kada reikėtų
taikyti AAK?
Kongreso kalbos: anglų k. (vertimas į lietuvių k.), lietuvių k. (vertimas į anglų k.)
Kongreso organizatoriai: Lietuvos logopedų asociacija
Specialiosios pedagogikos katedra (Šiaulių universitetas)
Kongreso vieta: Šiaulių universiteto biblioteka
Vytauto g. 84 – 205 aud.
LT-76352 Šiauliai (Lietuva)
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PAGRINDINIAI KONGRESO PRANEŠĖJAI IR PRANEŠIMŲ TEMOS
Doc. Dr. Shari DeVeney
Edukologijos mokslų kolegija, Nebraskos universitetas, Omaha
Pranešimo tema: Vėliau kalbėti pradedančių vaikų ugdymas, taikant AAK: logopedų
praktikos aktualijos
Prof. Dr. Yael Kimhi
Levinsky edukologijos mokslų kolegija, Izraelis
Pranešimo tema: Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ankstyvojo raštingumo
gebėjimų ugdymosi strategijos
Seminaro tema: Įrodymais grįstos intervencijos strategijos, ugdant vaikų, turinčių
autizmo spektro sutrikimų, raštingumo gebėjimus
Dr. Amy S. Nordness
Munroe-Meyer institutas, Nebraskos universiteto Medicinos centras
Pranešimo tema: AAK taikymas degeneracinių ligų atveju
Seminaro tema: Į asmenį orientuota pažeidžiamų asmenų komunikacija
Dr. Orly Hebel
Levinsky edukologijos mokslų kolegija, Izraelis
Pranešimo tema: AAK sistemų taikymas, plėtojant vaikų ir suaugusiųjų, turinčių
autizmo spektro sutrikimų, komunikacijos bei ugdymosi visą gyvenimą galimybes
Seminaro tema:: Planšetinių kompiuterių (Ipad) naudojimas ugdant vaikus, turinčius
kompleksines negales ir/ar autizmo spektro sutrikimų

Doc. Dr. Maurice Grinberg
Naujasis Bulgarijos universitetas, Bulgarija
Pranešimo tema: Teorinis akimis valdomų pagalbinių technologijų pagrindimas
Seminaro tema: Akimis valdomų pagalbinių technologijų taikymas ugdant vaikus,
turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių

Mag. Korey Stading, MS, CCC-SLP
Munroe-Meyer institutas, Nebraskos universiteto Medicinos centras
Pranešimo tema: Ankstyvoji pagalba vaikams, turintiems Dauno sindromą: AAK reikšmė
Seminaro tema: AAK strategijų vertinimas ir taikymas ugdant vaikus

Dr. Mona Julius
Levinsky edukologijos mokslų kolegija, Izraelis
Seminaro tema: Veiksminė mažų vaikų atmintis ir jos įtaka akademiniams vaikų
pasiekimams darželyje ir pradinėse klasėse
5-asis Baltijos šalių logopedų kongresas: „Alternatyvioji ir augmentinė komunikacija: daugiau nei žodžiai...“

KVIETIMAS RENGTI STENDINIUS PRANEŠIMUS
Kviečiame logopedus, logoterapeutus ir kitus specialistus, rengti stendinius pranešimus, kurie bus
įtraukiami į kongreso mokslinę programą. Laukiame pranešimų santraukų šiomis temomis:
 alternatyviosios ir augmentinės komunikacijos taikymo praktika (tikslai, strategijos,
priemonės ir kt.), ugdant vaikų kalbą ir plėtojant vaikų bei suaugusiųjų komunikacijos
galimybes;
 įvairūs kiti logopedo profesinės praktikos klausimai: vaikų ir suaugusiųjų kalbėjimo, kalbos,
socialinės komunikacijos sutrikimai; vaikų ir suaugusiųjų kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos
gebėjimų ugdymas; sutrikimų įveikimo patirtys ir kt.
Galimi pranešimų tipai:
 stendinis, kongreso pranešimų medžiagoje publikuojamas, pranešimas (santrauka - anglų k.;
pranešimas anglų k. ar lietuvių k.);
 stendinis, kongreso pranešimų medžiagoje nepublikuojamas, pranešimas (pranešimas
pasirinktinai lietuvių k. ar anglų k.)
Reikalavimai pranešimų ir santraukų rengimui pateikiami 1 lentelėje. Pranešimų santraukos,
neatitinkančios reikalavimų gali būti atmestos. Patvirtintos pranešimų santraukos ir informacija apie
autorius bus publikuojama elektroniniame leidinyje.
1 lentelė
Reikalavimai pranešimų ir jų santraukų rengimui
Pranešimo tipas
Stendinis,
kongreso
pranešimų
medžiagoje
publikuojamas,
pranešimas

Stendinis,
kongreso
pranešimų
medžiagoje
nepublikuojamas,
pranešimas

Reikalavimai stendiniams pranešimams
Reikalavimai stendiniams pranešimams:
 Pranešime analizuojamas pasirinktas kongreso tematiką atitinkantis probleminis
klausimas. Stendinis pranešimas rengiamas teorinės literatūros analizės pagrindu/
pristatant mokslinio tyrimo rezultatus.
 Stendinis pranešimas gali būti parengtas pasirinktinai lietuvių ar anglų k.
 Stendinio pranešimo formatas: A1
 Rekomenduojama padalomoji medžiaga, t.y. stendinio pranešimo sumažintas
variantas, kuris gali būti dalijamas pranešimu susidomėjusiems kongreso dalyviams.
Reikalavimai stendinio pranešimo santraukai:
 Stendinio pranešimo santrauka bus publikuojama kongreso elektroniniame leidinyje.
 Stendinio pranešimo santrauka privalo būti parengta anglų k.
 Stendinio pranešimo santraukos struktūra: pavadinimas, 3 esminiai žodžiai, tyrimo
tikslas, metodai, rezultatai, išvados, 3 pagrindiniai literatūros šaltiniai (~400 žodžių)
 Santraukoje neturi būti lentelių, paveikslų, schemų, diagramų.
 Autoriai atsako už pranešimo santraukos kokybę.
Reikalavimai stendiniams pranešimams:
 Stendiniame pranešime pristatoma įstaigos / logopedo praktinė profesinės veiklos
patirtis, susijusi su kongreso tematika. Patirtis gali būti iliustruojama įvairių atvejų
pavyzdžiais, t.y. pristatant atvejį, analizuojant logopedinio darbo tikslus, turinį,
strategijas, eigą, trukmę, intensyvumą, rezultatus / pasiekimus; identifikuojant
sėkmės aspektus ir patirtus iššūkius konkretaus atvejo pavyzdžiu.
 Stendinis pranešimas gali būti parengtas pasirinktinai lietuvių ar anglų k.
 Stendinio pranešimo formatas: A1
 Rekomenduojama padalomoji medžiaga, t.y. stendinio pranešimo sumažintas
variantas, kuris gali būti dalijamas pranešimu susidomėjusiems kongreso dalyviams.
 Registruojant nepublikuojamą stendinį pranešimą būtina pateikti tik informaciją apie
autorių ir pranešimo temą.
 Nepublikuojamą stendinį pranešimą būtina registruoti, nurodant informaciją apie
autorių ir pranešimo pavadinimą (santrauka neprivaloma).

Visus stendinius pranešimus prašome registruoti užpildant 2 lentelę ir siunčiant ją el. paštu:
rita@logopeduasociacija.lt (dokt. Rita Kantanavičiūtė) iki 2018m. vasario 20d. Informacija apie
pranešimų santraukų patvirtinimą/atmetimą bus išsiųsta autoriams el.paštu iki 2018m. kovo 1d.
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2 lentelė
Pranešimo registracija
Informacija apie autorių ir pranešimo santrauka
1.Informacija apie pagrindinį autorių:
2. Informacija apie bendraautorių:
 vardas, pavardė
 vardas, pavardė
 mokslinis vardas ar
 mokslinis vardas ar
/profesinė kvalifikacija
/profesinė kvalifikacija
 pareigos
 pareigos
 darbovietė
 darbovietė
 miestas, šalis
 miestas, šalis
 el.pašto adresas / tel.nr
 el.pašto adresas/tel.nr
3. Pranešimo tipas (pažymėkite)
□ publikuojamas stendinis pranešimas
□ nepublikuojamas stendinis pranešimas
4. Kongreso medžiagoje publikuojamo pranešimo santrauka (anglų k.)
(~400 žodžių; Arial, 12, tarpai tarp eilučių- 1)
 Pavadinimas
 Esminiai žodžiai
 Pranešimo / tyrimo tikslas
 Metodai
 Rezultatai
 Išvados
 Pagrindiniai literatūros šaltiniai

KONGRESO MOKESTIS IR REGISTRACIJA Į KONGRESĄ

Registracija į kongresą vyks nuo 2018m. sausio 10 d. iki 2018 m. kovo 20 d. Kongreso
mokestį privaloma sumokėti per 10 darbo dienų, elektroniniu paštu gavus išankstinę sąskaitą faktūrą
(išankstinės sąskaitos faktūros bus išrašomos visiems kongreso nariams).

Jūsų dalyvavimas kongrese bus patvirtintas tik iš anksto susimokėjus kongreso mokestį.

Norėdami registruotis:

 užpildykite registracijos formą: http://www.logopeduasociacija.lt/registracija
 iki išankstinėje sąskaitoje faktūroje nurodytos datos, banko pavedimu sumokėkite kongreso
dalyvio mokestį (žr. 3 lentelė);
 jeigu esate LLA narys, prašome banko pavedimu susimokėti 2018-ųjų metų LLA nario mokestį.
3 lentelė

Dalyviai

Pasirinkimo nr.

Kongreso dalyvio mokestis
Dalyvavimo tik
1-ąją kongreso dieną
mokestis

Dalyvavimo tik
2-ąją kongreso dieną
mokestis

Dalyvavimo 12 ąją kongreso
dienas
mokestis

LLA narys
1)
40 eurų
3 paktiniai seminarai - 20 eurų
55 eurai
Ne LLA narys
2)
60 eurų
3 praktiniai seminarai - 25 eurų
80 eurų
ŠU bakalauro ir magistro studijų programos Specialioji pedagogika (specializacija: logopedija) studentams
2-osios kongreso dienos seminarai - nemokami, tačiau išankstinė registracija būtina.

* Į kongreso kainą įskaičiuota: mokslinė programa, kongreso rinkinys, kvalifikacijos kėlimo pažymėjimas, pietų ir kavos
pertraukos.

BANKO DUOMENYS

Pavadinimas: LLA (Lietuvos logopedų asociacija)
Įmonės kodas - 190732182
Adresas: P. Višinskio 25, Šiauliai
Bankas: AB SEB bankas
SWIFT kodas: CBVILT2X
Sąskaitos nr.: LT897044060002263446
Mokėjimo paskirtis: kongresas 2018; ... diena(os); vardas, pavardė (ir/ar)
LLA nario mokestis 2018; vardas, pavardė
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Iškilus klausimams, kreipkitės el.paštu: rita@logopeduasociacija.lt (Rita Kantanavičiūtė)

KVIEČIAME NEDELSTI! DĖL RIBOTO DALYVIŲ SKAIČIAUS REGISTRACIJA GALI BŪTI BAIGTA
ANKSČIAU!
REKOMENDUOJAMA NAKVYNĖ ŠIAULIUOSE
Eil.
nr.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Viešbutis
Viešbutis
„Šaulys“
„Šiaulių
viešbutis“
Viešbutis
„Turnė“

Adresas

Kambario tipas

Vasario 16-osios g. 40,
LT – 76351, Šiauliai
Draugystės pr. 25,
LT-76289, Šiauliai
Rūdės g. 9,
LT-77155, Šiauliai

Vienvietis kambarys
Dvivietis kambarys
Vienvietis kambarys
Dvivietis kambarys
Dvivietis kambarys
vienam asmeniui
Dvivietis kambarys
Vienvietis kambarys
Dvivietis kambarys
Dvivietis kambarys
vienam asmeniui
Dvivietis kambarys
Vienvietis kambarys
Dvivietis kambarys

Svečių namai
„Turnė“
Viešbutis
„Saulininkas“

Rokiškio 8a,
LT-77171, Šiauliai
St. Lukauskio g. 5a,
LT-76236, Šiauliai

Viešbutis
„Tomas“

Tilžės 63 a.,
LT- 78158, Šiauliai

Internetinė nuoroda
http://www.saulys.lt
http://www.hotelsiauliai.lt
www.turne.lt

www.turne.lt
http://www.saulininkas.com/
https://www.hoteltomas.lt/

Kaina
(€)
60
80
30
55-58
29
44
12
29
43
52
35
50-60

TIKIMĖS AKTYVAUS LIETUVOS IR KITŲ BALTIJOS ŠALIŲ LOGOPEDŲ DALYVAVIMO KONGRESE!

5-asis Baltijos šalių logopedų kongresas: „Alternatyvioji ir augmentinė komunikacija: daugiau nei žodžiai...“

