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Europejski Dzień Logopedy jest obchodzony od 2007 roku we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej z inicjatywy organizacji CPLOL, czyli międzynarodowego stowarzyszenia skupiającego 
logopedów z całej Europy. Tego dnia wiele instytucji organizuje Dzień Bezpłatnej Diagnozy 
Logopedycznej. 

Logopedia, to dziedzina, która nie tylko zajmuje się seplenieniem dzieci w wieku 

przedszkolnym. To nauka, która może towarzyszyć człowiekowi od pierwszych dni narodzin, 

przez całe życie, aż do późnej starości. 

Z czym mają do czynienia logopedzi:

dysfagia – zaburzenia przyjmowania pokarmu:

wcześniaki - terapia zaburzeń przyjmowania pokarmu spowodowana niewykształconymi 

odruchami, bądź uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego;

noworodki i dzieci na różnych etapach rozwoju - terapia zaburzeń przyjmowania pokarmu 

wywołana, zaburzeniami w rozwoju twarzoczaszki (rozszczepy), lub zespołami chorobowymi;

dorośli – terapia zaburzeń przyjmowania pokarmu wywołana uszkodzeniami mechanicznymi układu

pokarmowego, lub uszkodzeniem OUN w wyniku chorób neurologicznych.

afazja – zaburzenia rozwoju mowy, lub zaburzenia mowy już nabytej w wyniku uszkodzenia OUN.

dysartria – dysfunkcje aparatu artykulacyjnego wywołane uszkodzeniem OUN.

W przedszkolach najbardziej popularne i przeważnie kojarzone z pracą logopedy są 

zaburzenia artykulacji, czy opóźniony rozwój mowy. Te natomiast są często jedynie objawem 



zakłóceń funkcjonowania takich obszarów, jak: integracja sensoryczna, sprawność fizyczna,  

praca OUN, słuch, emocje.

Terapia logopedyczna powinna opierać się na współpracy specjalistów często wielu dziedzin. 

Na terenie przedszkola logopeda nierzadko ściśle współpracuje z psychologiem, pedagogiem, 

czy terapeutą integracji sensorycznej. Korzysta również z badań neurologa, laryngologa, 

psychiatry, fizjoterapeuty. 

Mowa, to narzędzie komunikacji. Daje ludziom możliwość 

nawiązania kontaktu i utrzymania relacji. Zaburzona mowa może 

narażać na niezrozumienie, wyśmianie, a to powoduje frustrację, 

czy wycofanie. Okres przedszkolny jest czasem, kiedy dziecko 

przy akceptacji rówieśników może wypracować sobie prawidłową 

umiejętność posługiwania się językiem. Warto jak najlepiej 

wykorzystać ten czas.



W 2023 roku 6 marca przypada w poniedziałek. Tego dnia Polski Związek 

Logopedów zaprasza w godzinach 19:30-21:00 na konsultacje online dla rodzin 

pacjentów poudarowych. Zarejestrować można się w dniach 1-5 marca wysyłając e-

mail: rejestracja@logopeda.org.pl.
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