
O MNIE – ABC 

Nazywam się Violetta Łojewska – jestem logopedą o specjalności neurologopeda. 

Ukończyłam studia pedagogiczne o specjalności opiekuńczo-wychowawczej  oraz 

Podyplomowe z logopedii, neurologopedii, nauczania zintegrowanego logopedii szkolnej                    

i korekcyjno-kompensacyjnej. 

 Posiadam kwalifikacje i tytuł terapeuty Integracji Sensorycznej, oligofrenopedagoga, 

terapii pedagogicznej, terapii behawioralnej, kurs języka migowego, rozwoju komunikacji 

Makaton. Jestem w trakcie robienia certyfikatu z Metody Krakowskiej, której elementy 

wykorzystuje w swojej pracy. Wybrałam zawód logopedy ponieważ właśnie w nim realizuje 

swoje marzenia o pracy z dziećmi. 

Staram się tak wykonywać mój zawód abym była postrzegana zarówno przez Rodziców jak             

i Dzieci jako “współczesny logopeda” czyli będący dla Dzieci nie tylko osobą przekazującą im 

wiedzę, ale również będącą ich przyjacielem oraz towarzyszem w terapii. 
 
Zajmuję się: 

 

 wspieraniem rozwoju mowy małych dzieci, 
 posiadam umiejętności wspierania rozwoju prelingwalnego dzieci urodzonych 

przedwcześnie, dzieci ze specyficznymi problemami okresu noworodkowego oraz z 
wadami wrodzonymi, 

 terapią zaburzeń mowy różnorodnego pochodzenia, 
  przeprowadzam szczegółową diagnozę dzieci 3-10 r.ż Integracji Sensorycznej  

(Południowoklalifornijskiego testu Integracji Sensorycznej Jean A. Ayres ), 
 Prowadzę terapię  metodą werbo-tonalną dzieci z zaburzeniami w komunikacji 

językowej, 
 Posiadam również kwalifikacje do pracy z dziećmi z autyzmem, mózgowym 

porażeniem dziecięcym i głuchotą. 
 

Diagnoza logopedyczna 
  
Każdego roku we wrześniu  przeprowadzam badania przesiewowe 3-5 latków i  klasach 
zerowych oraz pierwszych. Badania kontrolne w klasach II-IV Po zdiagnozowaniu u dziecka 
wady wymowy zapraszam rodzica na konsultacje aby ustalić zasady współpracy. 
 
Terapia 
  
Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie lub w grupach 2 osobowych. Na 
zajęciach logopedycznych wykorzystywane są metody terapeutyczne  oparte o podstawę 
programową oraz nowoczesne formy terapii multimedialnej. 
 
Współpraca z rodzicami 
  
Terapia logopedyczna jest procesem. Jej skuteczność zależy od współpracy logopedy                        
z dzieckiem oraz rodzicem. Spotkanie z logopedą nie jest wystarczającym elementem terapii. 
Dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców w systematyczne ćwiczenie z dzieckiem. 



W tym celu logopeda po każdych zajęciach zapisuje w zeszycie ucznia zestaw ćwiczeń jakie 
powinien wykonywać codziennie do kolejnego spotkania. Brak ćwiczeń to brak postępów             
w terapii. Rodzice mają również możliwość skorzystania z zajęć otwartych, na których mogą 
przyglądać się, na czym polega terapia i jak poprawnie wykonywać ćwiczenia. Logopeda 
udzieli również odpowiedzi na pytania w godzinach konsultacyjnych. 
 
Stały kontakt z logopedą i zaangażowanie się Rodziców w program terapii pomoże osiągnąć 
sukces dzieciom. Dlatego zapraszamy Państwa do systematycznego zaglądania do zeszytów 
oraz konsultacji. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 


