
 

 

 

 

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY 

 

DOBRZE SŁYSZĘ - prawidłowości funkcjonowania zmysłu słuchu. 

 

Adresat: uczniowie klas IV - VII szkoły podstawowej; uczniowie gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych z terenu miasta Bydgoszczy.  

Czas trwania programu: 23.10.2017r. - 30.11.2017r. 

 

1. Opis problemy zdrowotnego: 
 
Słuch jest jednym ze zmysłów, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania 

i rozwoju dzieci. Wady słuchu spowodowane są różnymi przyczynami- najczęściej 

medycznymi np. częstymi lub przewlekłymi infekcjami górnych dróg oddechowych, wadami 

genetycznymi (statystycznie najmniej liczna przyczyna występowania wad słuchu), jako 

następstwo niektórych chorób neurologicznych (np. epilepsji) czy urazów głowy. 

Nie można tu jednak pominąć wpływu hałasu (głośna muzyka, petardy, koncerty itp.), który 

zewsząd otacza nas i nasze dzieci. Jest on przyczyną wielu nieodwracalnych wad słuchu.  

Coraz częściej mówimy o problemach ze słuchem u dzieci. Późna diagnoza, często 

spowodowana nieświadomością rodziców/opiekunów, a także niestety pediatrów sprawia, że 

dzieci mają problem z prawidłowym rozwojem mowy czynnej i biernej (jest ona uzależniona 

w dużej mierze od zmysłu słuchu), a następnie w przedszkolu/szkole z przyswajaniem wiedzy i 

umiejętności programowych. U dzieci z wadami słuchu niejednokrotnie współwystępują inne 

zaburzenia utrudniające funkcjonowanie zarówno w szkole jak i życiu codziennym. 

Najczęściej spotykane są zaburzenia emocji np. agresja, wycofanie, nieśmiałość, a także 

kłopoty z koncentracją uwagi. 

 

 



Według Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu do objawów sugerujących obecność zaburzeń 

słuchu należą: 

 opóźniony rozwoju mowy lub ograniczony zasób języka 

 trudności ze zrozumieniem tekstu czytanego 

 niewyraźna mowa, dziecko gubi początki lub końcówki wyrazów 

 problemy z pisaniem ze słuchu (dziecko pisze tak, jak usłyszy) 

 obserwowanie twarzy osoby mówiącej 

 rozkojarzenie, problemy z koncentracją uwagi, w czasie, gdy inni wykonują 
polecenie nauczyciela w tym czasie dziecko rozgląda się po klasie 

 zdziwienie, gdy dziecko uświadamia sobie, że jest wywoływane po imieniu 

 opóźnione reagowanie lub brak odpowiedzi na wezwanie 

 utrudnienia w rozumieniu poleceń w hałasie np. na przewie międzylekcyjnej 

 częste prośby o powtórzenie, dopytywanie się „co”, trudności ze zrozumieniem 
pytania 

 częste nieprzygotowanie do lekcji z powodu niezapisania przez dziecko pracy  
domowej 

 siadanie zbyt blisko telewizora lub manipulowanie ustawieniem głośności 

 siadanie blisko nauczyciela lub wręcz odwrotnie zajmowanie się samym sobą 
w końcu sali 

 trudności z lokalizacją źródła dźwięku 

 głośne mówienie w cichym pomieszczeniu 

 gorsze wyniki w nauce 

 siedzenie w klasie w czasie przerwy, uciekanie przed hałasem 

 bóle głowy, które mogą być objawem wskazującym na obecność nadwrażliwości 
na dźwięki 

 słyszenie dźwięków, których nie słyszą inni (szumy, piski, dzwonienie) 

 niereagowanie na dzwonek oznajmujący przerwę 

 zawroty głowy, zaburzenia równowagi. 

 

Podstawowym badaniem, które wykrywa niedosłuch jest badanie audiometryczne. 

 

2. Cele programu: 

 zapobieganie dalszemu rozwojowi zaburzeń słuchu i powikłań związanych  

z wykrytym niedosłuchem 



 podniesienie świadomości dzieci, rodziców, pracowników oświatowych dotyczącej 

wiedzy na temat czynników powodujących nabyte wady słuchu oraz ich objawy 

 szerzenie wiedzy na temat  profilaktyki uszkodzeń słuchu i higieny słuchu. 

  

3. Oczekiwane efekty: 

 wzrost poziomu wiedzy dotyczącej etiologii zaburzeń słuchu  

 wzrost wiedzy dotyczącej higieny słuchu 

 wzrost poziomu wiedzy dotyczącej przesiewowych  badań  słuchu 

 wzrost wykrywalności zaburzeń słuchowych u dzieci poprzez upowszechnienie 
wykonywania  przesiewowych badań słuchu. 

 

4. Organizacja programu: 
 

 Do 16.10.2017 r. - zgłoszenia chętnych szkół do programu 

 23.10.2017r. - 30.11.2017r. - zajęcia warsztatowe w szkołach, przeprowadzanie 

przesiewowych badań słuchu 

 przewidywana liczba placówek mogących wziąć udział w programie: 10 

 maksymalna liczba oddziałów z jednej placówki: 2 

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres b.markiewicz@ppp1.bydgoszcz.pl 

 

Opracowała: 

mgr B. Markiewicz - pedagog 

mgr J. Skierska - psycholog 

mgr A. Sienkiewicz - logopeda, audiolog 

 

 

 

 

 

 

 



 


