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L.dz. Związek Logopedów 06/2015

Toruń, dnia 02.06.2015 r.

Sprawozdanie z działalności
Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PZL
z siedzibą w Toruniu za I półrocze 2015 roku.

W I półroczu 2015 roku Oddział Kujawsko-Pomorski PZL z siedzibą w Toruniu
zorganizował dla swoich członków:

1.

spotkania połączone ze szkoleniami w ramach cyklu „Wieloaspektowość
logopedii- praktycy praktykom”:
• 09.02.2015. - Karina Kacprzyk-Mechuła - „Metoda werbo-tonalna w terapii
logopedycznej”;
• 20.03.2015. - Barbara Łukawska - Terapeuta wobec wyzwań gerontologii;
• 27.05.2015. - Violetta Korpalska - cykl zajęć metodycznych;
• 22.06.2015. Małgorzata Stupak - Podziel się pląsem.

Pierwszym z cyklu spotkań było spotkanie 10.12.2014. - Anna Kuskowska –
„Wykorzystanie metody symultaniczno-sekwencyjnej w terapii logopedycznej”.

2. konkursy logopedyczne w ramach cyklu „Wieloaspektowość logopedii- praktycy
praktykom”:
• 06.03.2015. - Wierszyki łamiące dziecięce języki”, Małgorzata Stupak, PM Nr 2.
• 12.05.2015. – „Skrzydlate słowa” Agnieszka Jeżewska, Małgorzata Kusińska, SP Nr 6.
• 29.05.2015. – „Rodzinne rymowanie, rysowanie” - Hanna Muchewicz, PM Nr 15.
• 10.05.2015. – „Kartka z kalendarza logopedycznego” w tym roku pod hasłem
„Razem z wiosną zrób minkę radosną” - Justyna Pacura-Syrocka, Julita Peplińska.
• 03.2015. „Czy ten wierszyk połamie mi język” - szkolny konkurs logopedyczny,
Julita Peplińska.

• 25.05.2015. „Zabawy językowe” - Hanna Wyszogrodzka, Anna Pawluczuk, SOSW
Toruń.
• 04-05.2015. - organizacja gminnych konkursów logopedycznych - Magdalena
Warczak.
• 22.05.2015. - „Szkolny konkurs logopedyczny SP 35”, Magda Nawrat.
• 03.2015. - III Przegląd wierszyków logopedycznych „Czary-mary, riki-tiki,
połamiemy dziś języki” - Joanna Kulis.

3. akcje i inne wydarzenia z udziałem logopedów:
• 10.05.2015. Monika Chytrowska ulotki logopedyczne „Oddech to życie"
• 20.05. i 27.05.2015. - XXXII Maj - Miesiąc dla zdrowia – bezpłatne diagnozy
i szkolenia dla rodziców w Żłobku Miejskim Nr 2 w Toruniu - Ewa Małachowska.
• 10.05.2015. „Toruń w kwiatach” - My się deszczu nie boimy i rabatki obsadzimy Justyna Pacura-Syrocka, Ewa Małachowska, Monika Chytrowska.
• 11.03.2015. Debata oświatowa w Warszawie - Ewa Małachowska, Agnieszka
Jeżewska, Hanna Muchewicz, Monika Chytrowska, Małgorzata Kusińska.
• 05-06.03.2015. - Konferencja PTAF w Łodzi - E. Małachowska.

4. Stały udział w:
• naradach dyrektorów placówek oświatowych organizowanych przez Wydział
Edukacji UM w Toruniu;
• naradach organizowanych przez Kuratora Oświaty;
• spotkaniach organizowanych przez dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu
Marszałkowskiego;
• komisjach konkursowych na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych
organizowanych przez Prezydenta Miasta Torunia (13 posiedzeń);
• cyklicznych spotkaniach oświatowych związków zawodowych z Dyrektorem WE
UM w Toruniu - pierwszy poniedziałek każdego miesiąca;
• uroczystościach

oświatowych-min.

wojewódzkich

i

miejskich,

rocznicach

powstania szkół, instytucji, urzędów;
• spotkaniach związków zawodowych w sprawach: opiniowania regulaminów,
sytuacjach konfliktowych w placówkach - stałe spotkania 2-3 x w miesiącu (NSZZ
Solidarność, Związek Nauczycielstwa Polskiego, ZSZZ Solidarność „Oświata”);

5. Stała współpraca z partnerami:
(min. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Klub „J”)- współorganizacja wydarzeń,
obejmowanie patronatami planowanych wydarzeń - (Konferencja „Skuteczność
terapii jąkania dzieci. Możliwości terapii w Polsce i na świecie” 11.09.2015.);
kierunku studiów - nowy kierunek „Lingwistyka praktyczna i copywriting”
utworzony przez nauczycieli akademickich z Instytutu Literatury Polskiej
i Instytutu Języka Polskiego UMK.

Ewa Małachowska
Przewodnicząca Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PZL
z siedzibą w Toruniu

