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Od redaktorów
Tom VIII serii wydawniczej „Z Prac Towarzystwa Kultury Języka” zawiera teksty, które opatrzyliśmy wspólnym tytułem „Interwencja logopedyczna. Zagadnienia
ogólne i praktyka”. Tak sformułowany tytuł jest dość pojemny. Zasadniczo każde
działanie logopedyczne, które nie ma charakteru profilaktycznego, zapobiegającego ewentualnym zaburzeniom i dysfunkcjom mowy – oparte na diagnozie logopedycznej – przybiera postać interwencji logopedycznej. Tak rozumiana interwencja
logopedyczna ma różne postaci i formy: od programów edukacyjnych i reedukacyjnych, realizowanych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych, których celem jest usprawnienie samych narządów mowy, do programów
terapeutycznych, o bardzo skomplikowanym często charakterze (np. w związku
z autyzmem lub afazją).
Tak więc teksty zamieszczone w niniejszym tomie mają bardzo zróżnicowany
charakter. Wszystkie jednak są blisko praktyki logopedycznej. Znajdziemy więc
w tomie opracowania prezentujące wyniki badań dotyczące zaburzenia dość słabo
rozpoznanego w Polsce, jakim jest specyficzne zaburzenie rozwoju języka (ang.
specyfic language impairment – SLI), artykuły poświęcone dysleksji rozwojowej
i narzędziom badań dysleksji, zaburzeniom artykulacji, ich przyczynom oraz metodami pracy nad poprawianiem wymowy, związkom pomiędzy rozwojem psychosomatycznym a mową oraz metodom usprawniania mowy, wreszcie opisom opieki logopedycznej w żłobkach i przedszkolach.
W sumie na tom składają się 22 artykuły, których autorami są uniwersyteccy
pracownicy naukowi, psychologowie, lekarze, psychoterapeuci, logopedzi i nauczyciele.
Z nadzieją, że opracowanie to dostarczy materiału do refleksji, zapozna
z nowym narzędziami pracy, podpowie, jak pracować z osobami potrzebującymi pomocy i opieki logopedycznej, psychoterapeutycznej oraz edukacyjnej, tom
ten polecają
Józef Porayski-Pomsta i Maria Przybysz-Piwko
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From editors
Volume 8 of publishing series „From the Works of the Association of Language
Culture” contains texts which have been assigned a common title “Speech therapy Intervention. General Issues and Practice”. The title of such form is quite
broad-ranging. In principle, each speech therapy action, of no preventive nature
against possible speech disorders and dysfunctions – based upon speech therapy
diagnosis – takes a form of speech therapy intervention. Such understood speech
therapy intervention takes various shapes and forms, from educational and reeducational projects realized in nurseries, schools and other educational institutions which aim at improvement of the very speech organs, to therapeutic programs, often of very complex nature (e.g. in connection with autism or aphasia).
Hence, the texts included in the hereby volume are of very diversified nature. However, all of them are close to speech therapy practice. We can find here
works presenting research results on disorder, poorly diagnosed in Poland, being
specific language impairment – SLI, articles on developmental dyslexia and dyslexia research tools, articulation impairments, their causes and methods of work
over improvement of pronunciation, connections between psychosomatic development and speech and speech improvement methods, at finally works speech
therapy care in nurseries and kindergartens.
The volume contains in total 22 articles written by the University scientific
staff, psychologists, physicians, psychotherapists, speech therapists and teachers.
Hoping this paper delivers material for reflection, provides knowledge on
new operation tools, helps how to work with persons in need of speech therapy, psychotherapeutic and educational support and assistance this volume is
recommended by
Józef Porayski-Pomsta and Maria Przybysz-Piwko
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