
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Surdologopedia

Nazwa w języku angielskim: Language therapy for deaf

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: 3 ECTS

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

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz

Założenia i cele przedmiotu:

Funkcjonowanie  społeczne,  poznawcze  osób
niesłyszących (niedosłyszących). Rozwój języka 
a  głuchota.  Komunikacja  językowa  osób  niesłyszących.
Diagnoza,  programowanie  terapii  osób  z  uszkodzonym
słuchem..

Symbol
efektu

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowegoWIEDZA

W_01
Zna główne przyczyny uszkodzeń narządu słuchu oraz ich klasyfikację  i wpływ
uszkodzenia słuchu na rozwój języka i mowy.

K_W02

W_02
Zna  procedury  postępowania  logopedycznego  i  różnorodne  metody  terapii
logopedycznej  osób  niesłyszących  oraz   możliwości  medyczne  i  naukowo-
techniczne usprawniania słuchu.

K_W05

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Potrafi wyjaśnić wpływ uszkodzenia słuchu na rozwój języka i mowy. K_U04

U_02
Potrafi  ocenić  zakres  sprawności  językowych  i  komunikacyjnych  osób  z
uszkodzonym  słuchem  oraz  dostosować  rodzaj  postępowania  diagnostyczno-
terapeutycznego do potrzeb pacjenta.

K_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Rozumie potrzeby rehabilitacji osób niesłyszących.  K_K03

K_02 Ma świadomość konsekwencji społecznych wynikających z zaburzeń słuchu. K_K01

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

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość gramatyki opisowej języka polskiego. Znajomość podstaw logopedii i audiologii.

Treści modułu kształcenia:



1. Wpływ uszkodzenia słuchu na rozwój języka i mowy. 
2. Rozwój emocjonalny i społeczny osób z niepełnosprawnością słuchu.
3. Analiza tekstów pisanych osób niesłyszących.
4. System edukacji osób z uszkodzonym słuchem (przepisy prawne).
5. Diagnoza surdologopedyczna. 
6. Metod kształtowania mowy dzieci z niepełnosprawnością słuchu.  
7. Terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością słuchu: 

zasady budowania programów terapii surdologopedycznej, ćwiczenia kształtujące sprawność językową i 
sprawność komunikacyjną.

8. Sposoby porozumiewania się (komunikacji) osób z niepełnosprawnością słuchu (ze szczególnym uwzględnieniem 
różnicy między językiem polskim a polskim językiem migowym; wychowanie dwujęzyczne).

9. Kompetencja komunikacyjna w relacjach słyszący-niesłyszący.
10. Fonogesty: system fonogestów w Polsce i za granicą, Fonogesty wobec języka migowego.
11. Współczesne możliwości medyczne i naukowo-techniczne usprawniania słuchu. 

Literatura podstawowa:
 Bouvet D. Wychowanie dwujęzykowe dziecka niesłyszącego, Warszawa.
Dryżałowska G., Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja edukacyjna, Warszawa 2007.
 Furtak-Muzyka E. „Konstrukcje słowotwórcze w świadomości językowej dzieci niesłyszących”, Lublin 2010.
 Furtak-Muzyka E.(red.) , Surdologopedia. Teoria i praktyka, Gdańsk 2015.
Gałkowki T. Jastrzębowska G. Kukła M.,Zaburzenia mowy u dzieci niesłyszących i głuchych, w: Logopedia pytania
 i odpowiedzi, Opole 1999.
Góralówna M., Rodzice dziecka z uszkodzonym słuchem (w:) Biuletyn Cochlear Center, Warszawa 1995.
Grabias S.(red.), Głuchota a język, Lublin 1994.
Grzegorzewska M., Pedagogika specjalna, Warszawa 1964.
Krakowiak K., Panasiuk M, Umiejętności komunikacyjne dziecka z uszkodzonym słuchem, Lublin 1992.
Krakowiak K., Fonogesty jako narzędzie formowania języka dzieci z uszkodzonym słuchem, Lublin 1995. 
Krakowiak K., Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu, Lublin 2006. 
Krakowiak K., Dar języka, Lublin 2012.
Löwe A., Wychowanie słuchowe – historia metody możliwości, Warszawa 1995.
Prillwitz S., Język, komunikacja i zdolności poznawcze niesłyszących, Warszawa 1996.
Rakowska A., Rozwój systemu gramatycznego u dzieci głuchych, Kraków 1992.

Literatura dodatkowa:
Stachyra J., Zdolności poznawcze i umysłowe uczniów z uszkodzonym słuchem, Lublin, 2001.
Szczepankowski B., Niesłyszący – głusi – głuchoniemi , Wyrównywanie szans, Warszawa 1999.
Zarządzenie nr 29 Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 4 października 1993 r.  w sprawie zasad organizacji  opieki nad
uczniami niepełnosprawnymi, ich kształcenia w ogólnodostępnych i integracyjnych przedszkolach, szkołach i placówkach
oraz organizacji kształcenia specjalnego ( Dz. Urz. MEN nr 9 , poz. 36 ). z późniejszymi zmianami.
Trochymiuk A., Wymowa dzieci niesłyszących. Analiza audytywna i akustyczna, Lublin 2008.
Zalewska M., Dziecko w portrecie z zamalowaną twarzą, Warszawa 1995.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, ćwiczenia praktyczne, dyskusja, metoda poszukująca.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Efekty będą sprawdzane na kolokwium końcowym. 

Forma i warunki zaliczenia:

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu:

 spełnienie każdego z niżej opisanych warunków:
1. Pozytywne zaliczenie kolokwium teoretycznego (uzyskanieco najmniej 51% punktów z kolokwium)
2. Pozytywne zaliczenie pracy, która będzie przedstawiać zestaw ćwiczeń terapii logopedycznej osób z uszkodzonym

słuchem.
Zaliczenie na ocenę.
Poprawy: Jednorazowa poprawa kolokwium na koniec semestru oraz pracy.



Bilans punktów ECTS:

Aktywność Obciążenie studenta

Udział w wykładach 15 godz.

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń, lektura opracowań 20 godz.

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 1 godz.

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium 9 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS
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