
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Autyzm

Nazwa w języku angielskim: Autism

Język wykładowy: polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: Filologia polska

Jednostka realizująca: Instytut Polonistyki i Neofilologii

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): 2. stopnia

drugiRok studiów:

Semestr: 3

Liczba punktów ECTS: 4 ECTS

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Prof. dr hab. S. Grabias

Imię i nazwisko prowadzącego przedmiot:
Prof. dr hab. S. Grabias, dr Marzena
Kryszczuk
Rozpoznanie zaburzeń ze spektrum autyzmu

Założenia i cele przedmiotu:
oraz nabycie umiejętności programowania i
prowadzenia terapii w przypadku zaburzeń
autystycznych.

Efekty kształcenia Symbol

Symbol efektu efektu

WIEDZA kierunko
wego

Ma wiedzę dotyczącą językowych wykładników charakteryzujących K_W14,

W_01 autyzm i zaburzenia pokrewne. K_W16

Student ma wiedzę na temat autystycznego spektrum zaburzeń: K_W14,

W_02 symptomów, etiologii, rokowań. K_W16

Zna zasady konstruowania logopedycznych narzędzi diagnostycznych i K_W14,

W_03 terapeutycznych stosowne do specyfiki deficytów językowych i K_W16
komunikacyjnych osób z autyzmem.

UMIEJĘTNOŚCI

U_01
Student potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu programowania K_U02,

terapii logopedycznej dla dzieci z autyzmem korzystając ze znanych mu K_U13
metod i narzędzi.

U_02
Dobiera optymalne rozwiązania metodyczne w procesie K_U05,

diagnostyczno-terapeutycznym osób z autystycznego spektrum zaburzeń i K_U12
formułuje własne pomysły metodyczne.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Student jest otwarty na poznawanie nowych wyników badań nad autyzmem K_K01,



i zaburzeniami pokrewnymi. K_K04

K_02 Swoje postępowanie terapeutyczne orientuje na podnoszenie jakości i K_K01,

sposobu wchodzenia w interakcje w przypadku dzieci z zaburzeniami K_K03

komunikacyjnymi.

Forma i typy zajęć: Wykład 15 godz., ćwiczenia 30 godzin

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student wykazuje się podstawową wiedzą logopedyczną na temat różnych jednostek patologii 
mowy, jest świadomy występowania całościowych zaburzeń rozwoju, w tym także zaburzeń 
ze spektrum autyzmu

Treści modułu kształcenia:

Wykłady:

Historia badań nad autyzmem.

Autyzm a zespół Aspergera.

Etiologia autyzmu.

Teorie psychologiczne oraz medyczne wyjaśniające przyczyny autyzmu.

Objawy autyzmu.

Charakterystyka zachowań językowych w autyzmie.

Kryteria diagnozy logopedycznej dziecka z autyzmem.

Programowanie terapii logopedycznej w przypadku spektrum autystycznego.

Ćwiczenia:

Międzynarodowe klasyfikacje diagnostyczne ICD 10, DSM IV (V) 

Testy wspomagające proces diagnostyczny (CARS, CHAT, PEPR).

Objawy autyzmu - charakterystyka objawów osiowych, tzw. zespół cannerowski a spektrum autyzmu.

Analiza zachowań dzieci autystycznych - różnice uwzględniające wiek, płeć itp.

Przyczyny autyzmu w dyskusjach naukowych i 

pseudonaukowych Metody pracy z dzieckiem z autyzmem.

- psychologiczne

- neurologiczne

- logopedyczne.

Standardy postępowania logopedycznego w autyzmie.

Literatura podstawowa:

Bigas U., Autyzm – charakterystyka zachowań językowych w autystycznym spektrum zaburzeń, w:
Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, M. Kurkowski, Lublin 2012.

Cieszyńska J., Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych, Kraków 2011.

Frith U., Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy, Gdańsk 2008.



Korendo M., Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera, Kraków2013.

Markiewicz Katarzyna, Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych, Lublin 2004.

Pisula U., Autyzm, przyczyny, symptomy, terapia, Gdańsk 2010.

Literatura dodatkowa:

Pisula E., Autyzm u dzieci. Diagnoza, klasyfikacja, etiologia, Warszawa 2002.
Pisula E., Autyzm i przywiązanie. Studia nad interakcjami dzieci i ich matek, Gdańsk 2003.
Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem, red. E. Pisula, D. Danielewicz, Kraków 2008.
Winczura B., Dziecko z autyzmem. Terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu, Kraków 2008.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny i prezentacje multimedialne, filmy dydaktyczne, analiza przypadków.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Wszystkie z wymienionych efektów poddawane będą weryfikacji na bieżąco podczas ćwiczeń oraz w
czasie kolokwium pisemnego kończącego cykl zajęć.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin: Znajomość wiedzy z zakresu klasyfikacji i objawów autyzmu sprawdzana będzie na egzaminie 

pisemnym. Zaliczenie ćwiczeń z zakresu wiedzy i umiejętności diagnostyczno-terapeutycznych sprawdzane na 

kolokwium po zakończeniu zajęć.

Egzamin. Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: uzyskanie co najmniej 51 punktów z egzaminu pisemnego.

Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Poprawy:
Jednorazowa poprawa kolokwium w trakcie zajęć w semestrze.

Zasady egzaminu zgodnie z regulaminem studiów.

Bilans punktów ECTS:

Aktywność Obciążenie studenta

Udział w wykładach 15 godz.
Udział w ćwiczeniach 30 godz.
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 25 godz.
Udział w konsultacjach z przedmiotu 10 godz.

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 20 godz.



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS


