
Sylabus  KRK/ECTS 
rok akademicki 2018/2019 

w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności 
 

Wydział PiPZ 
 

Kierunek /Specjalność : Pedagogika, Szkolna terapia pedagogiczna 

Poziom studiów ( II stopień): Profil- P (praktyczny) 

Kod przedmiotu 
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Nazwa przedmiotu:  

 Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju 

mowy 

 

Forma zaliczenia: 

ZO 

Forma studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

stacjonarne zg.z siat. zg.z siat. zgodnie z siatką zgod. z siatką zg.z siat. 

niestacjonarne 1 1 ćwiczenia 9 2 

 

 

Kierownik przedmiotu  mgr Artur Papuziński 

Realizatorzy: j.w. 

Wymagania wstępne:  
Student zna podstawowe prawidła rządzące pedagogiką i prowadzeniem terapii pedagogicznych  Zna metody 
dydaktyczne i terapeutyczne które nie wchodzą w zakres logopedii, ale pełnią role pomocniczą i wspierającą.  
Student potrafi nawiązać konstruktywną i przyjazną relację z uczniem z którym prowadzi 

terapię.……………………………………………. 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 
… Przygotowanie studenta do prowadzenia działań z zakresu szeroko pojmowanej profilaktyki logopedycznej.  

Cele: 

 student zna zasady profilaktyki zaburzeń jakości głosu i mowy 

 student prowadzi działania profilaktyczne z zakresu prewencji zaburzeń jakości głosu i mowy  

 student diagnozuje wczesne zaburzenia jakości głosu i mowy na podstawie badania podmiotowego                                  i 

przedmiotowego   

 Student zna i potrafi zastosować metody z grupy AAC 

…………………………………………………………… 

 PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ Odniesienie 

do EK  dla 

kierunku 

Wiedza:  

W11 

W12 
Student: 

W11 - ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, 

psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw kształcenia i 

wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, 

harmonii i dysharmonii, normy i patologii 

 

W12 - ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i 

nauczania oraz innych procesów edukacyjnych 

Umiejętności:  

U02 

U03 
Student: 

U02 - potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu 

pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych 

problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, 

pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania 

działań praktycznych 

U03 - potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i 

technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z 



odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych 

rozwiązań technologicznych 

Kompetencje społeczne:  

K06 

 
Student 

K06 - odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, 

podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się 

odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża 

taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to 

podejście wśród innych 

 

 

Metody kształcenia: 

asymilacji wiedzy – dyskusja, wykład 

samodzielnego dochodzenia do wiedzy – problemy, przypadki 
praktyczne – ćwiczebne 

 

Formy i proces sprawdzania stopnia osiągniętych efektów kształcenia: 
Przedmiotowe efekty kształcenia studentów sprawdzane są  poprzez: 
Wypowiedzi ustne – sprowadzające aktywny udział w rozwiązywaniu problemów na zajęciach;   

Prezentacje i referaty – przygotowywane na podstawie dostępnych źródeł informacji; 

 

Efekt 

uczenia się 

Forma oceny 

Egzamin 

pisemny 
Kolokwium Kartkówka Prezentacja 

Wypowiedzi 

ustne 

Praca z 

podopiecznym 
......... 

W     X   

U      X  

…K.     X   

        

 



 

Kryteria zaliczania i oceniania: 
Jeżeli ustalona forma zaliczania kończy się oceną, to należy podać kryteria osiągania poszczególnych ocen, 

jak również oceny końcowej. Ustalenia są mogą indywidualne dla każdego przedmiotu lub wspólne dla 

całego modułu. Poniższy zapis jest tylko przykładowy( więcej w UWAGACH  !!!): 

Wiedza i umiejętności podstawowe, których opanowanie jest konieczne do otrzymania oceny pozytywnej  

to: znajomość podanych podstawowych pojęć i definicji,  treści twierdzeń i własności, symboli i 

oznaczeń matematycznych oraz poprawne ich stosowanie przy rozwiązywaniu nie złożonych zadań i 

problemów. Posiada kompetencje rozwiązywania zagadnień matematycznych we współpracy z innymi. 

Wszystkie formy sprawdzania efektów kształcenia, które są oceniane, są punktowane- student otrzymuje 

do wiadomości  przed sprawdzianem szczegółowe zasady punktowania i informację o maksymalnej 

liczbie punktów. 

Procentowe ilości  uzyskanych przez studenta punktów na ćwiczeniach i wykładach  przeliczenie na 

ocenę 

 0 ÷ 49 %··-·niedostateczny (2) 

50 ÷ 59 %··-· dostateczny (3) 

60 ÷ 69 %··-·dostateczny plus(3,5) 

70 ÷ 79 %··-·dobry(4) 

80 ÷ 89 %··-·dobry plus(4,5) 

90 ÷ 100%··-· bardzo doby(5) 

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z ćwiczeń i wykładu.  

 

 

Treści:  

Fonetyka i fonologia przedmiot badań; pojęcia: głoska, fonem, litera, sylaba. Wada wymowy a  
błąd wymowy; rodzaje błędów wymowy. 
 
Etapy rozwoju mowy w procesie rozwojowym dziecka, warunki konieczne do spełnienia aby dziecko mogło nabywać 
mowę w sposób naturalny. 
 
Zaburzenia w rozwoju mowy. 
 
Profilaktyka logopedyczna – definicja, cele; system opieki logopedycznej w Polsce. 

 

Rozwój dziecka w okresie prenatalnym w aspekcie przygotowania do mowy.  

 

Wpływ czynników endogennych i egzogennych na rozwój dziecka w okresie prenatalnym. 

 

Kryteria diagnostyczne stosowane w ocenie rozwoju psychoruchowego. 

 

Struktura wywiadu biologiczno-środowiskowego do wykrywania wczesnych uwarunkowań mowy. 

 

Logopedyczny masaż twarzy dziecka, zewnętrzny i wewnętrzny. 

 

Elementy Alternatywnych Metod Komunikowania się 

 

Elementy diagnozy i terapii ręki. 

 

Elementy i zastosowanie metod Johansena i Tomatisa w terapii rozwoju mowy. 

 

 



Literatura:  

Podstawowa (3-5 pozycji): 

 

1.  B Maniecka-Aleksandrowicz, A Domeracka-Kołodziej - Rehabilitacja w afonii 

psychogennej. Audiofonologia 2004 

2. M. Bystrzanowska – Mutyzm wybiórczy. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów. 

WOW-Impuls 2017. 

3. S. Kamińska – Strategie postępowania logopedycznego w przypadku dzieci ze specyficznym 

zaburzeniem językowym (SLI). forumlogopedyczne.us.edu.pl 2012. 

4. M. Kurowska – Opóźnienia w rozwoju mowy a afazja rozwojowa w praktyce logopedycznej. 

5. E. Pilarska – Afazja rozwojowa. Neurologia 2017. 

6. Z. Tarkowski – Jąkanie. Warszawa 1999. 

7. E. Drewniak-Wołosz, A. Paluch – Niedokształcenie mowy o typie afazji – rozważania nad 

kryteriami diagnozy. Logopeda 2009. 

8. J. Skibska – Afazja dziecięca. Neurologopedia w teorii i praktyce. Wybrane zagadnienia 

diagnozy i terapii dziecka. 2012 

9. J. Waszkiewicz, J. Wciórka, M. Anczewska – Zaburzenia językowe a wybrane funkcje 

poznawcze u osób chorujących na zaburzenia schizofreniczne. Psychiatria Polska 2012.  

 

 

 

 

Bilans nakładu pracy studenta  i przyznanych punktów ECTS:  

 

Rodzaje aktywności 

KONTAKTOWE 
-wymagające 

bezpośredniego 

udziału nauczycieli 
akademickich P

ra
k

ty
cz

n
e Nakład pracy studenta w godz. 

Studia stac. Studia nstac. 

 

  
 

- 

ćwiczenia 
tak tak 15 9 

 

  
 

- 

Konsultacje praktyczne 
tak tak 10 10 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładow i 

ćwiczeń 
praca własna  30 36 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta godz. ECTS godz. ECTS 

GODZINY OGÓŁEM 55 2 55 2 

W tym godziny kontaktowe 15 0,5 9 0,5 

W tym obciążenie studenta pracą samodzielną 40 1,5 31 1,5 

 

 


