
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Oligofazja

Nazwa w języku angielskim: Oligofasis

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

Rok studiów: 2

Semestr: 3

Punkty ECTS 2

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz

Cele i założenia przedmiotu:

Uporządkowanie wiedzy na temat
terminologii dotyczącej niepełnosprawności
intelektualnej, zaburzeń mowy, ograniczeń 
komunikacyjnych spowodowanych
deficytami poznawczymi oraz wyposażenie 
studentów w wiedzę i umiejętności w 
zakresie postępowania logopedycznego
osób z oligofazją w różnym wieku.

Symbol 
efektu

Efekty kształcenia Symbol 
efektu 
kierunkowe
go

WIEDZA

W_01
Ma  pogłębioną  wiedzę  na  temat  związku  między  sprawnościami  językowymi  i
komunikacyjnymi  a  społecznym,  emocjonalnym  funkcjonowaniem  osób  z
upośledzeniem umysłowym i innymi deficytami współwystępującymi.

K_U01, K_U04

W_02

Zna  procedury  postępowania  logopedycznego,  ma  wiedzę  na  temat
programowania i prowadzenia terapii w oligofazji.

K_W14, 

K_W16

UMIEJĘTNOŚCI

U_01
Potrafi  zaprojektować  procedury  postępowania  logopedycznego  w  oligofazji  i
poprowadzić terapię.

K_U02, K_U13

U_02

Posiada umiejętność formułowania opinii, zaświadczeń i zaleceń. K_U01, K_U02,

K_U03

U_03
Potrafi  wskazać  czynniki  środowiskowe  warunkujące  funkcjonowanie  osób  z
upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami sprzężonymi.

**



KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01
Ma świadomość specjalnego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w
odniesieniu do osób z sprzężonymi zaburzeniami mowy.

**

K_02
Charakteryzuje  się  gotowością  do  podjęcia  odpowiedzialności  za  decyzje
podejmowane na rzecz osoby niepełnosprawnej z zaburzeniami mowy.

**

Forma i typy zajęć: ćwiczenia (30 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Rozwój mowy dziecka, psychologia, fonetyka i fonologia języka polskiego

Treści modułu kształcenia:

Tematyka zajęd:

1.Co to jest upośledzenie umysłowe. Kompetencje komunikacyjne dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną.

2.Niedokształcenie czy opóźnienie rozwoju mowy. Kryteria ilościowe i jakościowe stosowane przy
ocenie NORM.

3. Model rozwoju mowy u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Zależność między
upośledzeniem umysłowym a opóźnieniem rozwoju mowy.

4.Charakterystyka opóźnionego rozwoju mowy na poziomie fonologicznym i morfologicznym języka
u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

5. Nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu narządów mowy u dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną. Ocena czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy.

6. Diagnoza psychologiczno- logopedyczna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

7. Badanie mowy czynnej w aspekcie leksykalnym, fonetycznym i gramatycznym. Badanie
rozumienia mowy. Badanie komunikacji niewerbalnej. Ocena rozwoju procesów integracji
sensorycznej.

8. Wady mowy/wymowy u dzieci oligofrenicznych. Przyczyny, objawy/ charakterystyka.

9. Zaburzenia sprzężone z upośledzeniem umysłowym. Autystyczne ograniczenie komunikacji 
językowej. Dziecko z MPD.

10. Metodologia pracy logopedycznej w terapii dzieci z różnym stopniem upośledzenia i 
sprzężonymi zaburzeniami. Cechy dzieci upośledzonych umysłowo, które utrudniają logoterapię.

11. Ćwiczenia czynne i ćwiczenia wspomagane aparatu artykulacyjnego i oddechowego. Masaż 
logopedyczny- rodzaje i zasady stosowania.

12.Metody terapeutyczne wspomagające rozwój dzieci z niepełnosprawnością intelektualną:



- metody wczesnej stymulacji rozwojowej: Metoda Dobrego Startu, system M. Frostig, pedagogika
M. Montessori,

- metody wspomagania ruchowego: metoda W. Sherborne, hipoterapia, metoda NDT Bobath,
metoda M. i Ch. Knill`ów, terapia psychomotoryczna wg. M. Procus i M. Block,

- metody wspomagania sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz poczucia
rytmu: logorytmika, system M. Frostig,

- metody usprawniania pracy mózgu i zmysłów: metoda G. Domana, metoda Integracji 
Sensorycznej, metoda Tomatisa, metoda Johansena, elementy neurorozwoju wg.Masgutowej,
integracja odruchów wg. S. Goddart, masaż Shantala, zabawy paluszkowe,

- metody wspomagania umiejętności komunikacyjnych- masaż logopedyczny, terapia ustno-
twarzowa wg. R. Castillo Moralesa, metody komunikacji alternatywnej: MAKATON, PCS, 
piktogramy,

- metody wspomagania zadań edukacyjnych: metoda wczesnej nauki czytania J. Cieszyńskiej,
metoda E. Gruszczyk Kolczyńskiej, metoda 18 struktur wyrazowych Kujawy i Kurzyny, terapia 
zabawą wg. J. Baran.

13. Standardy postępowania logopedycznego w oligofazji.

Literatura podstawowa:

Program nauki komunikacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Maria Walczowska-Dutka.

Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. 143 s. : il.

Logopedia - pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 1, Interdyscyplinarne podstawy logopedii, . 
2, Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i 
Grażyny Jastrzębowskiej ; Uniwersytet Opolski.Opole : Wydaw. UO, 2003. Wyd. 2 zm. i poszerz. 396 s. : 
rys., tab., wykr.

Komunikacja, mowa, język w diagnozie i terapii zaburzeo rozwoju u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
/ pod red. Elżbiety M. Minczakiewicz. Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. 205 s. : 
il., nuty

Zaburzenia mowy u osób z dysfunkcjami mózgu. Białystok : Klinika Neurologii Dziecięcej Akademii 

Medycznej, 2001. 358 s. : il.

Wczesne uszkodzenie dojrzewającego mózgu/ Z. Kułakowska. Wydawnictwo Folium. Lublin 2003

Poznanie ucznia szkoły specjalnej. Wrażliwośd edukacyjna dzieci upośledzonych w stopniu lekkim. Diagnoza 

i terapia./M. Głodkowska. WSiP. Warszawa 1999

Zaburzenia mowy w niedorozwoju umysłowym i ich leczenie/M. Fawcus (W:)A. M. Clarke, A. D. B. 
Clarke(red.).

Literatura dodatkowa:



Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej : metoda krakowska / pod red. Jagody 
Cieszyoskiej,
Zdzisławy Orłowskiej-Popek, Marty Korendo. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Pedagogicznego, 2010. 238 s. : il.

Dziecko w autoportrecie z zamalowaną twarzą : psychiczne mechanizmy zaburzeo rozwoju tożsamości 
dziecka głuchego i dziecka z opóźnionym rozwojem mowy / Marina Zalewska. Warszawa : Jacek Santorski &
CO. Wydaw., cop. 1998. 234 s. : il. kolor.

Mózgowe porażenie dziecięce - problemy mowy : diagnozowanie i postępowanie usprawniające : 
materiały z konferencji zorganizowanej [...] w Warszawie w dniach 31 maja-1, 2 czerwca 1997 r. / 
oprac. Halina Mierzejewska, Maria Przybysz-Piwkowa ; Wydział Polonistyki Uniwersytetu 
Warszawskiego, Towarzystwo

Kultury Języka.

Warszawa : "DiG", 1997 - 139 s. : rys., wykr.

Spostrzeganie, rzeczywistośd, język/F.Afolter.WSiP Warszawa 1997

Znaczenie metody Marii Montessori dla rozwoju integracji sensoryczno- motorycznej u dzieci w wieku 
przedszkolnym/ S. Guz( red.). Edukacja przedszkolna na przełomie tysiącleci. Wybrane zagadnienia.

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Warszawa 2001

Poznanie ucznia szkoły specjalnej. Wrażliwośd edukacyjna dzieci upośledzonych w stopniu lekkim. Diagnoza 

i terapia./M. Głodkowska. WSiP. Warszawa 1999

Jak pomóc w rozwoju dziecku z Zespołem Downa/E. Minczakiewicz. Impuls; Kraków 2002

Jak krok po kroku wprowadzad dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki/ E. 
Minczakiewicz. Impuls; Kraków 2002

Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami 
ośrodkowego układu nerwowego / Bożenna Odowska-Szlachcic. Gdaosk : Wydawnictwo Harmonia, 
2010. 156 s. : il. kolor.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Referowanie wspomagane technikami multimedialnymi, ćwiczenia praktyczne, hospitacje i omawianie zajęć 
hospitowanych w SOW w Siedlcach

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Efekty U_02 i U_03 sprawdzane będą na pierwszym kolokwium w pierwszej połowie listopada, efekt U_04 na
drugim kolokwium na koniec semestru.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną. Pozytywne oceny z 1. i 2. kolokwium.

Poprawy:
Jednorazowa poprawa każdego kolokwium w trakcie zajęć w semestrze.

Bilans punktów ECTS:



Aktywność Obciążenie studenta

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 8 godz.

Udział w konsultacjach 2 godz.

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS


