SPRAWOZDANIE z logopedycznych warsztatów naukowo-szkoleniowych zorganizowanych przez
Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w dn. 02-04.10.2009 r.

Oddział Podkarpacki PTL w dn. 02-04.10.2009 r. zorganizował logopedyczne warsztaty naukowo szkoleniowe z Panem dr. n.hum. Mieczysławem Chęćkiem (specjalista logopedii III stopnia, posiada
wieloletnie doświadczenie w terapii osób jąkających się) na temat: „Diagnoza i terapia jąkania
i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną”.
Szkolenie (26 godzin) obejmowało następujące zagadnienia:
- Podstawy diagnozy jąkania wczesnodziecięcego (pierwotnego) i jąkania chronicznego (wtórnego)
z uwzględnieniem Kwestionariusza Cooperów do Oceny Jąkania M. Chęćka, Kwestionariusza
Niepłynności Mówienia i Logofobii Z. Tarkowskiego oraz Próby Sylabowej do Oceny Niepłynności
Mówienia Z. Kurkowskiego (analiza praktyczna),
- Diagnoza różnicowa rozwojowej niepłynności mówienia i jąkania wczesnodziecięcego,
- Diagnoza różnicowa jąkania i giełkotu,
- Szczegółowe zapoznanie się z czterema etapami Zmodyfikowanego Programu Psychofizjologicznej
Terapii Jąkających Się M.Chęćka,
- Omówienie niektórych scenariuszy sesji terapeutycznych programu,
- Przepracowanie na sobie niektórych ćwiczeń zawartych w programie,
- Prezentacja i praktyczna analiza niektórych zajęć diagnostycznych oraz terapeutycznych
indywidualnych i grupowych z jąkającymi się (z ich bezpośrednim udziałem oraz na płytach DVD),
- Zapoznanie się z niektórymi programami terapii klinicystów i terapeutów mowy z krajów zachodnich
(nagrania na płytach DVD),
- Opiniowanie na rzecz osób jąkających się (dla instytucji oświatowych oraz służby zdrowia),
- Rola rodziny w procesie terapii oraz kontraktu terapeutycznego zawartego z rodziną osoby
z niepłynnością mowy - aspekty praktyczne.
Odbywające się w Rzeszowie warsztaty przebiegały w przyjaznej, choć bardzo naukowej i pracowitej
atmosferze. Uczestnicy szkolenia (nie tylko z woj. podkarpackiego) mieli możliwość zgłębiania
tajników diagnozy i terapii jąkania, zapoznania się z wieloma wyjątkowo cennymi materiałami
terapeutycznymi, jak również podzielenia się własnymi doświadczeniami i przemyśleniami. Cennym
źródłem doświadczeń dla logopedów biorących udział w szkoleniu było również spotkanie
z jąkającym się chłopcem. Słuchacze mieli okazję przyjrzenia się bezpośredniej pracy Pana dr. Chęćka,
praktycznego zastosowania wybranych elementów prezentowanych technik terapeutycznych, w tym
technikę delikatnego startu mowy, przedłużonego mówienia oraz zastosowania gestów płynności
wspomagających prawidłową mowę.
Bardzo ucieszyły wszystkich przekazane nam przez dr. Chęćka pomoce i materiały, które ułatwią
wszystkim uczestnikom prowadzenie własnej, efektywnej diagnozy i terapii osób jąkających się, które
w przyszłości trafią do naszych gabinetów. Logopedzi poprzez udział w warsztatach zdobyli
uprawnienia do korzystania z poznanych metod w praktyce.
Bogatsi o nową wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie organizowania pomocy dla osób
z niepłynnością mowy, logopedzi biorący udział w warsztacie wyrazili ogromną potrzebę
uczestniczenia w kolejnych szkoleniach dotyczących tej tematyki.

Przewodnicząca OP PTL
Magdalena Grot - Mrozicka

