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W związku z Europejskim Dniem Logopedy przypadającym na 6 marca serdecznie zapraszamy
dzieci do Domu Polskiego w Cardiff na bezpłatne badania logopedyczne w sobotę, 7
marca 2015 r
. W tym dniu w godzinach 10:30-16:30
wykwalifikowany logopeda będzie przeprowadzał badania diagnostyczne dzieci oraz testy
zagrożenia dysleksją. Badanie jest bezpłatne i potrwa około 45 minut.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców z dziećmi.

Celem naszej akcji jest ułatwienie dostępu do profesjonalnej diagnozy osobom z zaburzeniami
mowy, rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej, stworzenie warunków do szybkiej i rzetelnej
konsultacji, informacji i diagnozy oraz pomoc osobom zainteresowanym w rozwiązywaniu
problemów z komunikacją słowną.
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W roku 2015 tematem Europejskiego Dnia Logopedy są zaburzenia neurologiczne
wpływające na komunikację.

• Czy wiesz, że nieprawidłowości w rozwoju mowy Twojego dziecka w brytyjskiej szkole mogą
zostać zdiagnozowane jako przypadłość „obcokrajowca” i najprawdopodobniej nigdy nie będą
zgłoszone do interwencji logopedy?
• Czy wiesz, że zaburzenia mowy nie wykryte we wczesnym dzieciństwie mogą zostać na
całe życie?
• Czy wiesz, że skutkiem zaburzeń mowy mogą być trudności w czytaniu i pisaniu oraz
zaburzenia dyslektyczne?
• Czy wiesz, że trudności w wymawianiu polskich głosek są możliwe do usunięcia w
dzieciństwie? Zaniedbania mogą skutkować brakami w posługiwaniu się językiem polskim w
całym dorosłym życiu!
• Czy wiesz, że prawidłowy rozwój mowy to ważny czynnik powodzenia szkolnego i
powodzenia w późniejszym dorosłym życiu?

Bad

ania diagnostyczne dzieci pozwalają sprawdzić rozwój mowy dziecka i wykryć ewentualne
zaburzenia do skorygowania. Badania przeprowadzać będzie pedagog i logopeda
dyplomowany mgr Anna Kowalska.
Uwaga: wymagana jest wcześniejsza rezerwacja badania. Dostępność terminów i rezerwacja
godziny możliwa jest pod adresem e-mail: logopeda@polishhomeassociation.org. W dniu
badania przyjmowane będą tylko osoby które dokonały rezerwacji terminu.

Patronat nad akcją sprawuje Polski Związek Logopedów.
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