
Kedves Szülők! 

 

Az alábbiakban a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 25.§.(3) alapján kötelező logopédiai szűrésekkel 

kapcsolatban tájékozódhatnak. A szűrés időszaka a szeptember, a terápiák októbertől kezdődnek. 

3 éves korú gyermekek estében a nyelvi fejlettség szűrése történik meg. Ekkor a szülőket egy kérdőív 

lelkiismeretes kitöltésére kérjük. A kérdőíveket az óvónőktől vehetik át és kitöltés után kérjük, nekik is adják 

vissza. A kérdőívek kiértékelése után, ha felmerül a nyelvi késés gyanúja, további vizsgálatra kerül sor, 

melynek menetéről az érintetteknek személyes tájékoztatást nyújtunk. Egyéb esetben nincs további teendő. 

Ekkor még artikulációs szűrésre nincsen szükség, mert az ebben az életkorban előforduló beszédhanghibák 

élettaninak tekinthetők.  

Az ötéves korban történő szűrővizsgálatra nem kell a gyermekeket felkészíteni, hisz csak olyasmit kérünk 

tőlük, amit a természetes érés eredményeként az adott életkorban tudhatnak. Meghallgatjuk a gyermek 

beszédét, hogy kiszűrjük a beszédhibákat. A szűrést azért ebben az életkorban végezzük, mert ilyenkor már 

sok hang magától, spontán módon beépül a beszédbe, a gyermek jól használja azokat, és a hiányzó vagy cserélt 

hangok javítására pedig még van idő az iskolakezdésig. Az artikulációs hibák száma, jellege, az artikulációban 

részt vevő izmok állapota mind meghatározza a foglalkozások menetét, a fejlesztés fókuszát, és a terápia idejét 

is. Arra is kíváncsiak vagyunk, hogy az iskolába készülő gyermeknek milyen a szókincse, a hallási figyelme, 

a szó- illetve mondatemlékezete, a formafelismerése, és a térben való tájékozódása. Ezzel az a célunk, hogy a 

beszédhibákon túl az is kiderüljön, hogy kinek van szüksége fejlesztésre ahhoz, hogy az olvasás- írás tanulás 

várható gondjait megelőzzük, illetve csökkentsük.  

A szűrések eredményéről az óvodákban egyénileg nyújtunk tájékoztatást, melyen kérjük a megjelölt 

időpontokban szíveskedjenek megjelenni. Az arra rászorulóknak logopédiai foglalkozást javasolunk. A 

helyhiány miatt fel nem vettek nagy száma miatt, hosszabb igazolatlan hiányzás esetén, kénytelenek vagyunk 

a hiányzó helyére mást felvenni. A gyermekek kiscsoportos foglalkozáson vesznek részt, hetente 1 

alkalommal. A foglalkozások közti időben (lehetőleg naponta, min. 5-10 percet) gyakorolni kell az ott 

elsajátítottakat, felnőtt segítséggel, a füzetben leírtak alapján. Ezért fontos, hogy minden gyermeknek legyen 

füzete. Csakis a rendszeres foglalkozásra járás és a rendszeres gyakorlás segítheti a gyermeket abban, hogy 

beszédhibája javuljon. Ez a közös munka mindenkitől (logopédus, szülő, gyermek) több időt, figyelmet, 

energiát követel. Segítsék gyermeküket, hogy mi is segíthessünk!  

Amennyiben gyermekük életkora alapján nem vesz részt egyik szűrésen sem, de beszédállapota miatt 

aggódnak (pl. 4 évesen a gyermek nem használ ragokat, vagy szókincse nem fejlődik, illetve ha 4,5 évesen 

érthetetlen a beszéde a kívülállók számára), töltsék ki az óvodában rendelkezésre álló jelentkezési lapot. A 

gyermek felmérésére sor fog kerülni, annak eredményéről természetesen szintén személyesen tájékoztatjuk 

Önöket. 

Az előző tanévben logopédiai ellátásban részesült óvodában maradó gyermekek kontrollálása is 

szeptemberben történik, logopédusuk informálja Önöket az idei év lehetőségeiről. 

Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal! A logopédusok órarendje, elérhetősége minden intézményben 

megtalálható szeptember végétől. 

 

Köszönjük együttműködésüket, 

 

 a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat  

Pécsi Tagintézményének logopédusai 


