
 

Üdvözöljük Olvasóinkat! 
 
 
Tisztelt Olvasóink! 
Kedves Logopédusok! 
 
Nagy örömmel jelentem Önöknek, hogy hosszú előkészületek után bemutathatjuk elektro-
nikus folyóiratunk első számát. 

A felelős kiadó sorait olvasva láthatják, milyen célok vezettek bennünket. A logopédiát 
művelőknek szeretnénk olyan fórumot teremteni, ahol minden kollégánk hallathatja szavát, 
elküldheti véleményét, megírhatja hétköznapi problémáit, és hozzájárulhat gondolataival 
logopédiai tevékenységünk jobbá tételéhez, mindenekelőtt tanítványaink életminőségének 
javítása érdekében. 

A kommunikációs zavarok igen sokrétűek, a születéstől az elköltözésig szerteágazók. 
Folyóiratunk szerkesztősége arra törekszik, hogy mindazok a témák megjelenjenek, amelyek 
Önöket foglalkoztatják. Azaz szeretnénk, hogy a mindennapokban dolgozó kollégáink választ 
kapjanak a felmerülő kérdéseikre. De az is törekvésünk, hogy megismertessük Önöket a 
logopédia területén zajló újabb törekvésekkel, tájékoztassuk Önöket a világban és nálunk 
zajló szakmai fejleményekről. 

Szakterületünk fejlődéséhez és fejlesztéséhez az is elengedhetetlen, hogy megismerjük a 
különböző hazai logopédiai műhelyekben folyó munkát, és ezekről beszámoljunk a logopé-
dusok közösségének. Ennek érdekében várunk ilyen írásokat Önöktől. 

Folyóiratunk – terveink szerint – évente kétszer jelenik meg. Szerkezetét tekintve tanul-
mányokat, gyakorlati tapasztalatokat bemutató írásokat, fiatal kollégák beszámolóit (külön-
böző szintű diplomamunkák összefoglalóit), olvasmányismertetőket, híreket, eseményekről 
beszámolókat közlünk és várunk. 

Az ebben a számban a logopédusok szakmai és személyes kompetenciáiról európai 
összefüggésben ír izgalmas tanulmányt Lajos Péter. Zakariás Lilla és Kas Bence a beszéd-
apraxia egyáltalán nem egyszerű kérdését járja körül. Zakariás Lilla és Őrley Zita afáziás 
betegek beszédterápiájának körültekintően megtervezett hatásvizsgálatát mutatja be, és 
közlik adatokkal alátámasztott eredményeiket. Molnárné Bogáth Réka és Plavecz Dóra egy 
dadogó gyermek esetét ismerteti, bemutatva a megismeréséhez felhasznált módszereket és 
a belőlük levonható következtetéseket – magas színvonalon. Szemle rovatunkban könyv- és 
folyóirat-ismertetéseket találnak, végül részleteket közlünk az alapvető jogok biztosának 
egyik jelenéséből. 

Első jelentkezésünket azzal ajánlom az Önök jóindulatába, hogy nézzék el hiányosságait, 
értékeljék erényeit, remélve azt, hogy hasznos munkát végeztünk. 
 

Lőrik József 
főszerkesztő 
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