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SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU PODLASKIEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
LOGOPEDYCZNEGO W LATACH 2010–2012
Oddział Podlaski PTL liczy obecnie 49 członków, a jego liczba stale rośnie.
Siedziba Oddziału mieści się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2
w Białymstoku przy ul.Mazowieckiej 35, w której odbywają się cykliczne spotkania członków Oddziału. Placówka od wielu lat bezpłatnie użycza swoich pomieszczeń oraz niezbędnego sprzętu.
Historia Oddziału sięga roku 1987. Wówczas prężnie działające środowisko logopedyczne podjęło pierwsze kroki zmierzające do utworzenia Koła
Terenowego PTL w Białymstoku. Pierwszym przewodniczącym był dr Antoni Balejko, który integrował wokół siebie logopedów z całego regionu północno-wschodniego i rozpoczął współpracę z różnymi instytucjami czy placówkami, m.in. z Oddziałem Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Białymstoku, Poradnią Foniatryczną, Poradnią Audiologiczną czy środkami
masowego przekazu, jak „Gazeta Współczesna”.
W roku 2001 przewodniczącą Koła Terenowego PTL została mgr Teresa
Branicka, zaś w 2004 roku przewodniczącą Oddziału w Białymstoku została
mgr Anna Hasiewicz. Zgodnie z nowym statutem z 2002 roku Koło zmieniło nazwę na Oddział.
W czerwcu 2010 roku powołano nowy Zarząd, w skład którego wchodzą:
Urszula Karpińska-Sterkowiec (przewodnicząca), Barbara Mironowicz (zastępca przewodniczącej), Krystyna Kordy (sekretarz), Alina Korniluk (skarbnik), Anna Janucik (członek). Zarząd współpracuje ze Specjalistycznym Ośrodkiem Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu (kierownik –
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mgr Alina Korniluk) oraz z Podyplomowym Studium Logopedycznym Uniwersytetu w Białymstoku (kierownik PSLog – dr Urszula Andrejewicz).
Cele, które założyliśmy na początku działalności i które staramy się wspólnie realizować to:
– integracja środowiska logopedycznego,
– poszerzanie i pogłębianie fachowej wiedzy,
– wymiana doświadczeń zawodowych,
– organizowanie warsztatów naukowo-szkoleniowych,
– organizowanie wykładów (prelekcji).
W trakcie dwuletniej kadencji Zarządu odbyło się 6 spotkań, na których zaproszeni prelegenci podzielili się wiedzą i doświadczeniem z zakresu:
1) mgr Lucyna Snarska: „Wpływ terapii widzenia na rozwój mowy
dziecka”,
2) dr Małgorzata Maria Topolska: „ Dziecko niedosłyszące – postępowanie
audiologiczno-logopedyczno-pedagogiczne”,
3) mgr Anna Gawryluk: „Kształtowanie sprawności komunikacyjnej
w opóźnionym rozwoju mowy”,
4) mgr Ewa Laszewska „Zaburzenia rozwoju procesów integracji sensorycznej a mowa”,
5) mgr Beata Witkiewicz, mgr Urszula Malinowska „Trening słuchowy Tomatisa – założenia terapii i zastosowanie”,
6) mgr Małgorzata Szymanowska „Zastosowanie AAC u dzieci z mpdz
i u dzieci z dużymi trudnościami w porozumiewaniu się”.
Cykliczne wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem członków i sympatyków (psychologów, pedagogów, nauczycieli, studentów) naszego Towarzystwa. Każdy z wykładów był pretekstem do podjęcia dialogu i wysuwania wniosków do dalszej terapii logopedycznej. Uczestnicy chętnie zabierali głos i dzielili się swoimi spostrzeżeniami oraz opiniami. Jako Zarząd staraliśmy się, aby
szeroki wachlarz tematów był interesujący nie tylko pod względem merytorycznym, ale również praktycznym.
Ponadto zorganizowano dwa odpłatne warsztaty naukowo-szkoleniowe:
1) mgr Monika Grabowska-Prystawko: „Wykorzystanie elementów metody
werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy” cz.1 (15 godzin),
2) dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska: „Diagnoza i terapia zaburzeń
mowy u dzieci z rozszczepem wargi i/lub podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna” (16 godzin).
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Kolejnym etapem naszej działalności były spotkania o charakterze informacyjnym, na których sami członkowie dzielili się swoją wiedzą z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej, prawa oświatowego czy zmieniających się rozporządzeń w sprawie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w placówkach. Pomocną osobą, która czuwała nad prawną stroną rozporządzeń,
referując je i interpretując, była mgr Katarzyna Szoplik, logopeda pracująca
w szkole podstawowej.
Na początku kadencji nowy Zarząd zmienił nazwę – z Oddziału w Białymstoku na Oddział Podlaski, dopasowując się tym samym do mapy geograficznej
Polski.
Dzięki uprzejmości administratora strony głównej PTL Pana Karola Pawlasa uruchomiliśmy podstronę naszego Oddziału. Tam zamieszczamy wszelkie
niezbędne informacje o spotkaniach, szkoleniach, warsztatach.
Posiadamy dość bogatą biblioteczkę, która mieści się w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2. Opiekę na cennymi zbiorami sprawujePani Krystyna Kordy. Wszystkie pozycje są darowiznami od byłych i obecnych
członków, jak również sympatyków naszego Oddziału.
W kolejnym roku naszej działalności będziemy w dalszym ciągu realizować sformułowane przez nas cele. Będziemy m.in. integrować środowisko logopedyczne, organizować prelekcje i szkolenia będące odpowiedzią na potrzeby
zgłaszane przez logopedów, bogacąc tym samym warsztat logopedyczny.
Jako przewodnicząca (na początku działalności niedoświadczona) pragnę
serdecznie podziękować osobie, bez której byłoby mi trudno udźwignąć i „ogarnąć” specyfikę związaną z prowadzeniem Oddziału, Pani Barbarze Mironowicz
– wiceprzewodniczącej. Zawsze dodawała mi otuchy, wspierała dobrym słowem, służyła pomocą w każdej sprawie. Dzięki niej mam przyjemność przedstawić Państwu sprawozdanie z działalności naszego Oddziału.

