
Zaproszenie na konferencję

Podlaskie Centrum Słuchu i Mowy SŁUCHMED we współpracy 
ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce

oraz AXON Centrum Edukacyjno-Medyczne Leszek Twarowski 

zaprasza na KONFERENCJĘ pt.:

”W poszukiwaniu przyczyn i dróg wyjścia z trudności 
w uczeniu się i funkcjonowaniu w życiu codziennym”

pod honorowym patronatem Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej

13 kwietnia 2018 r. 
godz. 15.00

Sokółka, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2, ul. Szkolna 2

Rola aktywności �zycznej w rozwoju małego dziecka

dr n. o zdr. Grażyna Dytrych – doktor nauk o zdrowiu w dziedzinie 
rehabilitacji, pedagog specjalny,  terapeuta metodą Vojty, wieloletni pracownik 

Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UDSK w Białymstoku, autorka wielu publikacji 
naukowych w Neurologii Dziecięcej, Rehabilitacji w Praktyce.

Słuch oraz różnice między słuchaniem, a słyszeniem u dzieci

dr n med. Katarzyna Godlewska-Żołądkowska – lekarz 
specjalista otolaryngologii oraz otolaryngologii dziecięcej – 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku – Klinika Otolaryngologii.

Analiza i synteza fonemowa a trudności dzieci 
w czytaniu i pisaniu

dr Joanna Trzaskalik – logopeda, glottodydaktyk, językoznawca, 
przewodnicząca Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, 

pracownik naukowy Akademii Ignatianum w Krakowie.

Funkcjonowanie dziecka z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania 
Słuchowego (APD) – możliwości diagnostyczne i terapeutyczne

mgr Julia Pyttel – pedagog, neurologopeda, surdologopeda, terapeuta SI, 
Koordynator Projektu APD – ACS Słuchmed Sp. z o. o., członek zarządu 

Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Afazja dziecięca

dr n med. Joanna Maria Dąbrowska – specjalista neurologii dziecięcej 
oraz specjalista chorób dzieci – UDSK w Białymstoku –

Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dzieci.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM V

mgr Marzenna Radecka – magister psychologii, specjalista psychologii 
klinicznej w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, 

wieloletni pracownik Uniwersyteckiego  Dziecięcego Szpitala Klinicznego 
w Białymstoku, zatrudniona NZOZ AXON w Białymstoku.

Chcę mówić, czyli o tym, jak wspomagać rozwój mowy dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

mgr Justyna Milanowska - neurologopeda, pedagog, terapeuta Stosowanej Analizy Zachowania w Pracy z Osobami z Zaburzeniami Rozwoju; 
terapeuta z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych; prowadzi zajęcia logopedyczne w przedszkolu 

dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz w poradni pedagogiczno – psychologicznej; autorka bloga „Mama na języku”.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapisy osób zainteresowanych pod nr tel: 85 711 21 36. Osoby zapisane uzyskają certy�katy potwierdzające udział w konferencji.

Otwarcie konferencji

Przerwa kawowa

Zamknięcie konferencji


