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Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące diagnostyki 

oraz terapii dzieci z APD w ośrodku SŁUCHMED  
w Szczecinie. 

11.01.2020. Szczecin Al. Niepodległości 31 godz. 10-14 

 

Do udział w szkoleniu zapraszamy: 

• nauczycieli 

• terapeutów  

• pedagogów i pedagogów specjalnych 

• logopedów i neurologopedów 

• psychologów pracujących z dziećmi  

Program Szkolenia: 

1. Czym różni się słyszenie od słuchania? 

2. Czym są zaburzenia przetwarzania bodźców dźwiękowych? 

3. Diagnoza APD- definicja, etiologia i objawy APD. 

4. APD w zaburzeniach rozwojowych – trudności związane z prawidłową diagnozą, 
podobieństwa i różnice. 

5. Rodzaje terapii i ich przeznaczenie w zależności od rodzaju problemów dziecka 

6. Postępowanie terapeutyczne: 

o w szkole 

o w domu 

o specjalistyczne treningi słuchowe 

7. Wykorzystanie narzędzi diagnostycznych: 

o Ocena obwodowej części układu słuchowego: 

 Audiometria tonalna 

o Ocena w zakresie zaburzeń przetwarzania słuchowego: 

 Testy dychotyczne 

 Testy przeznaczone do oceny aspektów czasowych przetwarzania 

słuchowego 

 Testy mowy utrudnionej 

 Kwestionariusze 

 Zaświadczenie 

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 
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Materiały dydaktyczne - Stymulacja prawej i lewej półkuli  

 

  

Przebieg szkolenia 

Szkolenie odbędzie się 11 stycznia 2020 roku w Sali wykładowej Al. Niepodległości 31  

godz. 10 – 14 

Koszt 30 pln, jest to koszt materiałów dydaktycznych które otrzyma każdy z uczestników. 

 

  

Prowadząca 

Julia Pyttel  – logopeda, surdologopeda. Członkini Polskiego Towarzystwo Logopedyczne - 

oddział Śląski, koordynatorka projektu APD w SŁUCHMED, twórczyni metody stymulacji 

jendnopółkulowej u dzieci z APD, mama dwójki dziewczynek z APD. 

Anna Lech – logopeda, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi niedosłyszącymi. 

 

O APD 

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (ang. Auditory Processing Disorder - APD)  

Słyszenie jest wynikiem tysięcy lat ewolucji ukierunkowanej na uzyskanie informacji o 

otaczającym nas środowisku i efektywnym komunikowaniu się za pomocą mowy. Ucho ma 

za zadanie przekazać możliwe pełną informację o otaczającym świecie dźwięków a zadaniem 

mózgu jest odpowiednie jej przetworzenie i zinterpretowanie. Możemy wiec powiedzieć, że 

słyszymy mózgiem, a ucho jest ważną ale tylko częścią układu słuchowego. 

Podczas  słyszenia zachodzi wiele złożonych i dynamicznych procesów których ważnym 

elementem jest czynnik czasu. Prawidłowa percepcja czasu i kolejności zdarzeń akustycznych 

jest fundamentem dobrego rozumienia mowy. 

Sygnały akustyczne po zamienieniu na impulsy nerwowe są pod różnym kątem analizowane i 

przetwarzane w ośrodkowej części układu słuchowego. Na rysunku obok schematycznie 
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przedstawiono współzależności pomiędzy procesami, które są niezbędne do rozumienia 

mowy – tzn. do pełnej funkcjonalności słuchu. Kiedy jeden lub kilka elementów tej 

skomplikowanej sieci procesów jest niedojrzały lub zaburzony dziecko ma problemy ze 

sprawnym komunikowaniem się za pomocą słuchu i mowy. Zaburzenia te najczęściej 

ujawniają się u dzieci w okresie przedszkolnym lub w pierwszych klasach szkoły 

podstawowej, kiedy to gwałtownie rosną wymagania stawiane zmysłowi słuchu. 

  

 

  

Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Stowarzyszenia Słuchu i Mowy ASHA, Zaburzenia 

Przetwarzania Słuchowego (APD)  rozpoznaje się w przypadkach, w których co najmniej 

jedna z poniżej przedstawionych wyższych funkcji słuchowych jest zaburzona: 

1. lokalizacja źródła dźwięku, 

2. różnicowanie dźwięków, w tym dźwięków mowy, 

3. rozpoznawanie wzorców dźwiękowych, 

4. analiza czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, 

5. umiejętność rozumienia mowy zniekształconej, 

6. umiejętność rozumienia mowy w obecności sygnału zagłuszającego (rozumienie 

mowy w hałasie). 
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APD – a trudności w uczeniu się  

Podstawowe znaczenie dla skutecznej nauki i przyswajania wiedzy kanałem słuchowym mają 
wymienione wyższe umiejętności ( funkcje) słuchowe. 

Trudności w nauce, w pisaniu i czytaniu oraz częste współistniejące z nimi zaburzenia 

emocjonalne mogą wynikać z zaburzeń analizy dźwięków na poziomie centralnym. 

W pierwszych klasach szkoły podstawowej od 3 do 5% dzieci ma objawy zaburzeń 
przetwarzania słuchowego ( APD), które gdy są niewykryte i nierehabilitowane w znacznym 

stopniu ograniczają możliwości nauki i rozwoju tych dzieci. 

Charakterystyczne jest, że częstość występowania zaburzeń APD  jest dwukrotnie większa u 

chłopców. Badania wskazują, że około 30 % dzieci z dysleksją oraz 40-50% dzieci z 

trudnościami w nauce (ang. learning disability) ma objawy centralnych zaburzeń słuchu a 

trening słuchowy w znaczący sposób poprawia funkcjonowanie tych dzieci w szkole oraz ich 

umiejętność czytania.   

  

Współwystępowanie APD z innymi zaburzeniami rozwojowymi 

Ze względu na złożoną naturę funkcjonowania mózgu APD może towarzyszyć innym 

zaburzeniom rozwojowym, takim jak: opóźniony rozwój mowy, specyficzne zaburzenia 

rozwoju językowego (SLI), zaburzenia uwagi bez nadreaktywności (ADD) lub zaburzenia 

uwagi z nadreaktywnością ( ADHD), specyficzne trudności w nauce oraz dysleksja. 

 

  

 


