
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Dydaktyka postępowania logopedycznego

Nazwa w języku angielskim:  Logopedic procedure didactics 

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):  pierwszego stopnia

Rok studiów:  trzeci

Semestr:  szósty 

Liczba punktów ECTS:  1 ECTS

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr hab. Alina Maciejewska

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:
Dr hab. Alina Maciejewska, mgr Ewa Dzięcioł-
Chlibiuk

Cele i założenia przedmiotu:
Sposoby organizacji zajęć logopedycznych, 
znajomość procedur postępowania 
diagnostyczno-terapeutycznego.

Symbol
efektu

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowegoWIEDZA

W_01

Student zna cele i zasady terapii logopedycznej oraz zna sposoby organizowania 
zajęć logopedycznych oraz wzory tworzenia konspektów zajęć logopedycznych i 
programów logopedycznych.

K_W05

W_02
Zna zadania, obowiązki i prawa logopedy pracującego w przedszkolu i w szkole
podstawowej. 

K_W10

W_03 Zna podstawowy warsztat logopedy pracującego w placówkach oświatowych. K_W09

UMIEJĘTNOŚCI

U_01
Potrafi  opracować konspekt  zajęć  logopedycznych  dla  konkretnego zaburzenia
mowy.
 

K_U02

U_02
Umie stworzyć program terapii logopedycznej dla konkretnego dziecka.

K_U03

U_03
Potrafi przedstawić obowiązki i omówić organizację pracy logopedy pracującego w
placówkach oświatowych. K_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01
Ma świadomość prawidłowej artykulacji.

K_K01

K_02
Potrafi stworzyć i skompletować dokumentację logopedyczną. 

K_K08

Forma i typy zajęć:  Ćwiczenia (15 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

1. Podstawowa wiedza z klasyfikacji zaburzeń mowy,  rozwoju języka dziecka, wczesnej interwencji 
logopedycznej, jąkania, opóźnionego rozwoju mowy.

Treści modułu kształcenia:

1. Procedury  logopedyczne  w  diagnozie  i  terapii:  dyslalii,  rozwoju  języka  dziecka,  wczesnej  interwencji



logopedycznej, jąkania, opóźnionego rozwoju mowy.

2. Logopeda w placówkach oświatowych – godzinowy wymiar pracy, obowiązki i zadania, dokumentacja.

3. Organizacja pracy logopedy w przedszkolu/szkole podstawowej.

4. Przegląd i ocena pomocy dydaktycznych stosowanych w praktyce logopedycznej. Kryteria wyboru. 

5. Zajęcia logopedyczne jako jednostka lekcyjna – budowa konspektu zajęć logopedycznych (ogniwa zajęć,
rodzaje ćwiczeń i ich cele, przebieg ćwiczeń, pomoce, czas poszczególnych ogniw), przykłady wzorcowych
konspektów.

6. Formułowanie  celów  (ogólnych  i  szczegółowych)  zajęć  logopedycznych  na  podstawie  opisów  trudności
artykulacyjnych danych uczniów. 

6./7. Analiza konspektów zajęć dla konkretnych uczniów z zaburzeniami mowy – konspekty zajęć indywidualnych
i grupowych.

8/9.   Formułowanie diagnozy i opinii logopedycznej. 

10/11. Programy i pomoce logopedyczne. 

12.  Zasady współpracy z opiekunami prawnymi dziecka.

13./14.  Opis studium przypadku – konstruowanie na jego podstawie opinii  i  diagnozy logopedycznej, analiza
programu terapii logopedycznej i konspektu zajęć z danego etapu terapii. 

   

Literatura podstawowa:
1. Brzezińska A., Czuba T., Dziecko w zabawie i świecie języka, Poznań 1996. 

2. Cieszyńska J., Korendo M.,  Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka
do 6 roku życia, Kraków 2008.

3. Cieszyńska J., 2000, Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego, Kraków.

4. Grabias S. (red.) 2001, Zaburzenia mowy. Lublin.

5. Grabias S., Kurkowski Z. M. Woźniak T., 2002, Logopedyczny Test Przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym, 
Lublin.

6. Grabias S., Kurkowski Z. M. (red.), 2012, Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Lublin.

7. Janas–Kaszczyk J.,  Tarkowski  Z.,  O metodologii  logopedii.  Wprowadzenie  do badań nad teorią i  metodą
logopedii, Lublin 1991.

8. Milewski S., Kaczorowska-Bray K., (red.), 2015, Metodologia badań logopedycznych, Gdańsk.

9. Milewski S., Kaczorowska-Bray K., (red.), 2012, Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki. Gdańsk.

10. Standardy postępowania logopedycznego, 2007, w: ‘Logopedia” 37.

11. Woźniak T., Domagała A., 2007,(red.),  Język, interakcja, zaburzenia mowy, Lublin.

12. Wójtowiczowa J., 1997, O wychowaniu językowym. Warszawa.

Literatura dodatkowa:

1. Emiluta-Rozya D., 2006, Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa.

2. Gunia  G., 2006, Terapia  logopedyczna dzieci  z  zaburzeniami  słuchu i  mowy.  Wybrane problemy teorii  i

praktyki surdologopedycznej, Kraków.

3. Logopedia. Pytania i odpowiedzi, (red.) T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, 2003, t. 2, Opole.
13. Sprawka R., Graban J., 2009, Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci od 4 do 7 lat, Gdańsk.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

- metoda podająca, oglądowa (nagrania wypowiedzi dzieci z rożnymi zaburzeniami mowy, filmy, prezentacja pomocy
dydaktycznych), elementy wykładu wspomagane technikami multimedialnymi, praca w grupie oraz indywidualna.



Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Efekty  U_01,  U_02  i  U_03  sprawdzane  będą  na  podstawie  pracy  zaliczeniowej  –  przygotowanie  autorskiego
logopedycznego kwestionariusza do badania wymowy (testu przesiewowego).

Forma i warunki zaliczenia:

Warunek  uzyskania  zaliczenia  przedmiotu:  opracowanie  i  przygotowanie  autorskiego  logopedycznego
kwestionariusza do badania wymowy dla dzieci lub dorosłych (test przesiewowy).

Bilans punktów ECTS:

Aktywność Obciążenie studenta

Udział w ćwiczeniach 15 godz.

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 3 godz.

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 3 godz.

Samodzielne przygotowanie się do prac zaliczeniowych 4 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 1 ECTS
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