
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Metodologia badań logopedycznych

Nazwa w języku angielskim: 
  Methodology of speech-language therapy research

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): drugiego stopnia

Rok studiów:  pierwszy

Semestr: pierwszy

Liczba punktów ECTS:  2 ECTS

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. Alina Maciejewska, prof. UPH

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: prof. dr hab. Stanisław Grabias

Założenia i cele przedmiotu:
Podstawowa wiedza  o logopedii jako nauce o 
biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowaniach 
językowych: procedury badań logopedycznych.

Symbol
efektu

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowegoWIEDZA

W_01 Ma wiedzę na temat metod pracy stosowanych na poszczególnych etapach 
edukacyjnych, z uwzględnieniem norm, procedur i dobrych praktyk.

K_W02

W_02
Zna dydaktyczne zasady postępowania logopedycznego, ma świadomość 
konieczności wczesnej interwencji logopedycznej.

K_W08

UMIEJĘTNOŚCI

U_01
Potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i 
treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi) na poszczególnych etapach edukacyjnych.

 K_U04

U_02
Potrafi zaplanować i przeprowadzić terapię logopedyczną, wykorzystując wiedzę 
teoretyczną z zakresu różnych dyscyplin specjalistycznych.

K_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych 
kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań 
pedagogicznych/ terapeutycznych.

K_K11

Forma i typy zajęć:  Ćwiczenia 30 godzin.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza na temat biologicznych i społecznych uwarunkowań języka. Wiedza na temat najważniejszych zaburzeń 
mowy.



Treści modułu kształcenia:
1. Typologia dyscyplin wiedzy, struktura nauki: przedmiot badań, hierarchia celów (wiedza diagnostyczna, 

prognostyczna, anagnostyczna), metody i środki badawcze .

2. Logopedia jako nauka o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowań językowych: bada relacje 
między stanami języka i sprawnościami językowymi, a centralnymi i obwodowymi czynnościami 
biologicznymi człowieka warunkującymi mowę. Pola aktywności logopedii: profilaktyka logopedyczna 
(wczesna interwencja logopedyczna, logopedia szkolna, logopedia artystyczna), zaburzenia mowy.

3. Procedury postępowania logopedycznego:
3.1. diagnozowanie stanów mowy(deskrypcja zjawisk a ich interpretacja), 
3.2. programowanie terapii, postępowanie terapeutyczne.

4. Diagnozowanie logopedyczne w zaburzeniach mowy: 
4.1. Diagnozowanie czynności poznawczych: słownictwo – badanie zasobu wiedzy; pojęcia – kognitywna 
struktura wiedzy; słowotwórstwo – badanie relacji między desygnatami; narracja – badanie pełni możliwości 
umysłowych człowieka (intelektualizowanie doznań, logiczne porządkowanie zdarzeń, budowanie całości 
strukturalnych, ożywianie postaci) (3h), 
4.2. Diagnozowanie możliwości przekazu: motoryka; słuch fizyczny; słuch fonematyczny i prozodyczny; 
wymowa – realizacja fonemów, koartykulacja, realizacja komponentów prozodycznych; dialog – realizacja 
komponentów wymiany (inicjacja, reakcja, coda); realizacja i struktura intencji – umiejętność informowania , 
intencja działania, intencja modalności, przekaz emocji, 
    3. Diagnozowanie procesu socjalizacji: realizacja językowych ról społecznych (rangi równorzędne, rangi 
nierównorzędne); kompetencja i sprawność w użyciu formuł grzecznościowych. 

5. Zaburzenia mowy: zaburzenia w nabywaniu kompetencji, zaburzenia realizacyjne, zaburzenia w  rozpadzie 
umysłu.  Czynności diagnostyczne. Przyczynowe i objawowe klasyfikacje zaburzeń mowy. 

6. Programowanie terapii:

6.1.Określanie celów postępowania logopedycznego, 
6.2.Strategie i metody postępowania, 
6.3.Postępowanie terapeutyczne (ocena etapów postępowania i dobór jego środków, prowadzenie 

dokumentacji),
6.4.Weryfikacja hipotez diagnostycznych).

Literatura podstawowa:
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„Logopedia” tom 39/40, Lublin 2011, s. 9-34.

2. S. Grabias, Postępowanie logopedyczne. Diagnoza, programowanie terapii, terapia, „Logopedia”, t. 37, 2008,
s. 13-27.

3. Logopedia. Pytania i odpowiedzi, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Opole 2003.
4. „Logopedia”, t. 37, 2008, Standardy postępowania logopedycznego, red. S. Grabias.

Literatura dodatkowa:

1. S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 2001.
2. Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, red. E. Czaplewska, S. Milewski, Gdańsk 2012.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:



Wykład uniwersytecki prowadzony z zastosowaniem prezentacji filmowych i fonicznych (filmów i nagrań z zachowań 
oraz wypowiedzi osób dotkniętych zaburzeniami).

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

 Egzamin – pisemne kolokwium (sprawdzenie wszystkich efektów).

Forma i warunki zaliczenia:

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

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

Bilans punktów ECTS*:

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

Udział w konsultacjach z przedmiotu 1 godz.

Samodzielne przygotowanie się do  zajęć i kolokwium 19 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS
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