
Temat szkolenia: Badania słuchu u logopedy 
 

Po kursie będą Państwo potrafili odczytać wyniki otoemisji akustycznej, audiometrii 

impedancyjnej, ASSR, audiometrii tonalnej. Dowiedzą się Państwo jakich badań wymagać, 

aby wykluczyć niedosłuch u dzieci do 5-go roku życia, jak kontaktować się z lekarzem.             

W trakcie kursu każdy uczestnik będzie miał wykonaną audiometrie impedancyjną oraz 

otoemisję akustyczną. Na każdego uczestnika czekać też będzie prezent. Zaprezentuję         

też podstawowe informacje z zakresu obsługi aparatów słuchowych, które ułatwią prace          

z dziećmi z niedosłuchem.  

 
Prowadząca szkolenie: mgr Karolina Kuna 

ukończyła pięcioletnie (jednolite) studia magisterskie na APS na kierunku: „Pedagogika 

Specjalna”, specjalność: „Logopedia”, dwuletnie studium pomaturalne na kierunku: 

„Protetyk słuchu” oraz dwuletnie studia podyplomowe na APS na kierunku: „Wczesna 

interwencja. Pomoc dziecku i rodzinie”.  

  Przez wiele lat pracowała jako protetyk słuchu i logopeda w placówkach państwowych, 

prywatnych oraz w programie „Dźwięki marzeń”. Od 2013 r. pracuje już tylko jako logopeda. 

Jest autorką książki: „Ćwiczenia słownikowe: związki frazeologiczne, synonimy, antonimy” 

oraz kursów: „ Badania słuchu w pracy logopedy”, „Wczesna interwencja logopedyczna 

dziecka do 3 r ż. Praktyka bez teorii cz. 1 oraz 2.”, „Logopedia dla rodziców cz. 1 oraz 2.”  

 

Termin: 03.03.2019 r. godz.9:00-15:30 
 
Ilość godzin:  6 zegarowych  

Koszt: 300,00 zł 

Nabór:  otwarty 
 
Miejsce szkolenia:  Piła ul. Dąbrowskiego 8, sala konferencyjna w INWESTPARK 
 
Płatność: przelewem bankowym zgodnie z regulaminem w tytule przelewu proszę podać 

nazwę szkolenia BADANIA SŁUCHU + imię i nazwisko (konto bankowe zostanie podane drogą 

elektroniczną) 

Program szkolenia: 

 

1. Ucho: 

- budowa ucha; 

- przebieg procesu słyszenia. 

2. Niedosłuch: 

- rodzaje niedosłuchów; 

- przyczyny niedosłuchów. 



3. Badania słuchu: 

- subiektywne; 

- obiektywne. 

4. Aparaty: 

- rodzaje; 

- budowa aparatu; 

- baterie, jak zmienić baterie; 

- wkładki; 

- jak założyć aparat. 

5. Badania słuchu w praktyce:  

- Otoemisja akustyczna; 

- Audiometria impedancyjna; 

- Audiometria tonalna. 

6. Interpretacja wyników badań słuchu: 

- Audiometrii tonalnej; 

- Audiometrii impedancyjnej. 

 

 

Zapisy: należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce „szkolenia”. 


