
Podsumowanie przesiewowych badań logopedycznych 

w roku szkolnym 2012/2013

Wzorem  lat  ubiegłych  logopedzi  Powiatowego  Centrum  Poradni 

Psychologiczno  –  Pedagogicznej  w  Dzierżoniowie  i  Filii  w  Bielawie 

przeprowadzili  w  szkołach  i  przedszkolach  naszego  powiatu  profilaktyczne 

przesiewowe badania logopedyczne.

W roku szkolnym 2012/2013 w odpowiedzi na naszą ofertę, zgłosiło się 

7 placówek. Diagnozą logopedyczną objęto 301 dzieci w wieku od 3 do 7 roku 

życia. 

Celem podjętych działań było:

 propagowanie profilaktyki logopedycznej,

 wyodrębnienie grupy dzieci, w stosunku do których niezbędne jest 

podjęcie korekcyjnych oddziaływań logopedycznych,

 orientacyjne określenie zaburzeń mowy oraz skierowanie na pełną 

diagnozę i terapię do logopedy w Powiatowym Centrum Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Dzierżoniowie,

 zapoznanie dyrektorów i nauczycieli placówek  z poziomem rozwoju 

mowy dzieci 3, 4,5,6 i 7- letnich,

 zapoznanie rodziców z poziomem rozwoju mowy ich dzieci,

 umożliwienie większej dostępności diagnozy logopedycznej poprzez 

przeprowadzanie  badań przesiewowych na terenie placówek, 

 zwiększenie motywacji rodziców do podejmowania korekcyjnych 

oddziaływań logopedycznych u swoich dzieci.

Spośród 301 zdiagnozowanych dzieci u 162 stwierdzono 

zaburzenia mowy, wymagające podjęcia specjalistycznych 

oddziaływań logoterapeutycznych.



Dominującymi wadami wymowy są:     

 opóźniony rozwój mowy,

  sygmatyzm,

  mowa bezdźwięczna,

  rotacyzm.

W trakcie badań zaobserwowano również zaburzenia w połykaniu i oddychaniu 

Częste są również wady zgryzu, które wymagają korekcji ortodontycznej.

Wnioski z badań:

Wysoki procent  54% dzieci z zaburzeniami mowy 

wskazuje na dużą skalę problemu

 utrzymujący się od kilku lat wysoki procent dzieci                          

z zaburzeniami mowy świadczy o konieczności podejmowania 

przez rodziców wczesnej profilaktyki i terapii logopedycznej,

 zaobserwowane w trakcie badań zaburzenia w połykaniu 

świadczą o nieprawidłowym sposobie karmienia niemowląt          

i dzieci od 0 – 3 roku życia ( przedłużanie fazy karmienia               

i pojenia butelką, zbyt późne wprowadzania do diety dziecka 

pokarmów stałych wymagających prawidłowego sposobu 

gryzienia, żucia, połykania - surowe owoce, warzywa, chleb          

ze skórką, nierozdrobnione zupy, mięso, ryby itp.),

 zaobserwowane zaburzenia w oddychaniu doprowadzające          

w konsekwencji do wad zgryzu i wad wymowy świadczą o braku 

wiedzy i świadomości rodziców i opiekunów w tym zakresie,

Analizując powyższe wnioski  specjaliści Powiatowego Centrum Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Dzierżoniowie zaplanowali kontynuację 

działań profilaktycznych w kolejnych latach szkolnych


