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OD REDAKTORÓW

Tom VIII serii wydawniczej „Z Prac Towarzystwa Kultury Języka” zawiera tek-
sty, 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, zapobiegające-
go ewentualnym zaburzeniom i dysfunkcjom mowy – oparte na diagnozie logope-
dycznej – przybiera postać interwencji logopedycznej. Tak rozumiana  interwencja 
logopedyczna ma różne postaci i formy: od programów edukacyjnych i reeduka-
cyjnych, realizowanych w przedszkolach, szkołach i  innych placówkach oświato-
wych, 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 meto-
dami pracy nad poprawianiem wymowy, związkom pomiędzy rozwojem psycho-
somatycznym a mową oraz metodom usprawniania mowy, wreszcie opisom opie-
ki logopedycznej w  żłobkach i przedszkolach.

W sumie na tom składają się 22 artykuły, których autorami są uniwersyteccy 
pracownicy naukowi, psychologowie, lekarze, psychoterapeuci, logopedzi i nauczy-
ciele. 

Z nadzieją, że opracowanie to dostarczy materiału do refleksji, zapozna 
z  nowym narzędziami pracy, podpowie, jak pracować z  osobami potrzebujący-
mi pomocy i opieki logopedycznej, psychoterapeutycznej oraz edukacyjnej, tom 
ten polecają

Józef Porayski-Pomsta i Maria Przybysz-Piwko


