27 pa ?dzier nika 2015

Konfer encja
ODYSLEKSJI PRAKTYCZNIE
POLSKIE
TOWARZYSTWO
DYSLEKSJI
- pom aga dzieciom i m ?odzie?y z
dysleksj? r ozw ojow ?;
- w spier a ich r odziców i
nauczycieli w codziennej pr acy;
- inicjuje i pr om uje dzia?ania
spo?eczne, któr ych celem jest
stw ar zanie w ar unków do pe?nego
r ozw oju dzieci i m ?odzie?y z
dysleksj? r ozw ojow ?.

27 pa?dzier nika
2015 odby?a si?
w Dolno?l?skiej
Bibliotece Pedagogicznej w e Wr oc?aw iu
konfer encja w spó?or ganizow ana
z Polskim Tow ar zystw em Dysleksji
Oddzia?w e Wr odr El?bieta Szala
c?aw iu or az Nauczycielskim O?r odkiem
Edukacyjnym
O dysleksji pr a ktycznie. Adr esow ana by?a do nauczycieli,
pedagogów i r odziców.
Uczestników konfer encji pow ita?a pani El?bieta Szala, pr ezes
PTD Oddzia?w e Wr oc?aw iu.

Pa?dziernik

Konkursy
Szkol enia
Terapia
http://w w w.ptd.w r oclaw.pl/

Miesi?cem
Dysl eksji
dr Katarzyna Bogdanowicz

WPOSZUKIWANIUSKUTECZNEJ TERAPII CZYTANIA
Jako pier w sza w yst?pi?a pani Katar zyna Bogdanow icz, któr a w yg?osi?a w yk?ad W poszukiwa niu skutecznej ter a pii czyta nia dla
uczniów z dysleksj? r ozwojow?. Wyst?pienie opar ?a o w yniki bada? na tem at m etod ter apeutycznych i dydaktycznych stosow anych
w pr acy z osobam i z dysleksj? ? w yja?ni?a na
czym polegaj? or az jaka jest ich skuteczno??.
Odnios?a si? m .in. do m etod: na poziom ie
biologicznym , poznaw czym or az behaw ior alnym . Pr elegentka pr zedstaw i?a kr yter ia
bada? poszczególnych m etod pr acy, poda?a
pr zyk?ady ?w icze?. Podkr e?li?a, ?e w ar to
stosow a? m etody spr aw dzone naukow o i
opr acow ane w Polsce, aby odpow iada?y polskiej fonologii. Poda?a tak?e dodatkow e
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czynniki, któr e m og? m ie? w p?yw na
skuteczno?? ter apii: w iek dziecka, w ielko??
gr upy ter apeutycznej, kom petencje ter apeuty. Wa?na jest r ów nie? intensyw no??
ter apii, char akter zaj?? ter apeutycznych,
m iejsce pr acy or az specyfika nauczania
uczniów z dysleksj?. W podsum ow aniu pani
Katar zyna Bogdanow icz poda?a w nioski
dotycz?ce stosow ania i dobor u m etod
stosow anych w ter apii osób z dysleksj?.
Postaw i?a tak?e pytania ?w iadcz?ce o tym ,
?e pr oblem dysleksji jest w ci?? spr aw ?
otw ar t? i w ym agaj?c? bada?, np.: Czy za
dysleksj? odpow iedzialne s? w jakim ? stopniu z?e m etody nauczania? lub Co bar dziej
pom o?e ? ter apia czy m etodyka?

t er apia i met ody pomocy
Terapia i metody pomocy m?odzie?y z problemem dysleksji
Wyk?ad pod tym tytu?em w yg?osi?a pani M ar ia
Gr ygier -Fr ?ckow iak . Pr zedstaw i?a teor i? psycholingw istycz? czyli specjaln? konstr ukcj? pr ogr am u
dzia?a? adr esow anych do star szych uczniów. Podkr e?li?a, ?e objaw y dysleksji s? bar dzo zr ó?nicow ane
? indyw idualne, tak sam o jak m etody ter apii. Po
kr ótkim w pr ow adzeniu w zagadnienie pr elegentka
zapr ezentow a?a r ó?ne r odzaje ?w icze? dla star szych
uczniów. Jednym i z nich s? ?w iczenia or togr aficzne b??dy or togr aficzne s? pr oblem em w szkole, jednak
dla dyslektyków nie s? one pr oblem em najw i?kszym .
dr Maria Grygier_Fr?ckiewicz
Kw esti? du?o w a?niejsz? jest um iej?tno?? czytania i
pos?ugiw ania si? tekstem , w ykr esam i, tabelam i.
War to zw r óci? uw ag?, aby ?w iczenia by?y w ykonyw ane system atycznie. W dalszej cz??ci w yk?adu pani M ar ia
Gr ygier -Fr ?ckow iak om ów i?a znaczenie r ó?nych for m pr acy z
uczniam i z dysleksj? i poda?a pr zyk?ady ?w icze? r uchow ych, integr acji sensor ycznej, m anualnych, koncentr acji uw agi or az r edol nosl aska
laksacji. Podkr e?li?a jak w a?na jest m otyw acja do pr acy popr zez
bibl iot eka
pokazanie uczniom konkr etnych kor zy?ci ? np. jak dzia?a m ózg
pedagogiczna
lub podanie r egu?dobr ego uczenia si?. Zw r óci?a uw ag? na m etod?
per cepcji w yobr a?e? ? gener ow anie skojar ze? r ó?nym i zmys?am i
(w zr ok , d?w i?k , dotyk , zapach, r uch). Na zako?czenie pr zedstaw i?a pr zyk?ady ?w icze? s?uchow ych, tw ór czego my?lenia or az
m nem otechniki.

Nauczyciel ski osr odek edukacyj ny
szkol enia
Januar y 1st
Mat er ialy
Or t ogr af f it i
http://w w w.dbp.w r oc.pl/

http://noe.oper on.pl/
El?bieta Kwak

W ostatniej cz??ci konfer encji pani El?bieta Kw ak zapr ezentow a?a ofer t? szkoleniow ? Nauczycielskiego O?r odka Edukacyjnego or az w ydaw nicz? Oper onu. Obr ady podsum ow a?a pani
El?bieta Szala z w r oc?aw skiego oddzia?u PTD zapr aszaj?c uczestników do dyskusji.
Opr acow anie i zdj?cia Beata M alentow icz

zest awienie

