
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Jąkanie

Nazwa w języku angielskim: Balbuties

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): pierwszy

Rok studiów: trzeci

Semestr: szósty

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

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

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:
dr hab. Alina Maciejewska, prof. UPH
mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk
Mechanizmy, objawy i procedury

Założenia i cele przedmiotu:
nostyczno-terapeutyczne zaburzeń
łynności mowy w jąkaniu, giełkocie i
wojowej niepłynności mówienia.

Efekty kształcenia Symbol
Symbol efektu efektu

WIEDZA kierunkowego

Student rozumie mechanizm powstawania zaburzeń płynności mowy i zna definicje
W_01 nia, objawy, przyczyny, patomechanizm jąkania, giełkotu i rozwojowej niepłynności K_W14

ienia.

W_02
Student zna procedury postępowania logopedycznego w poszczególnych zaburzeń

K_W16ności mowy

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student potrafi zastosować odpowiednie procedury diagnostyczno-terapeutyczne w K_U05

usuwaniu zaburzeń niepłynności mowy
U_02 Student potrafi dostosować sposób diagnozy i terapii do indywidualnych K_U12

potrzeb osoby z zaburzeniem płynności mówienia.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Ma świadomość emocjonalnych uwarunkowań niepłynności mówienia i K_K08
ekwencji społecznych wynikających z niepłynności mówienia

Forma i typy zajęć: ćwiczenia - 30 godz.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość terminologii fonetycznej.

Wiedza z zakresu mechanizmów rozwoju mowy dziecka.

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii klinicznej i społecznej.



Treści modułu kształcenia:

1. Jąkanie - terminologia i klasyfikacje.

2. Objawy, mechanizmy  i stadia rozwoju zaburzenia płynności mowy.

3. Przyczyny jąkania - teorie etiologii jąkania.

4. Metody i programy terapii jąkania.

5. Rozwojowa niepłynność mówienia - diagnoza i postępowanie.

6. Terapia osób z giełkotem.

7. Diagnoza różnicowa zaburzeń płynności mowy (model diagnozy R. Byrne, model niepłynności mowy).

8. Narzędzia do diagnozy jąkania ("Kwestionariusz Cooperów oceny jąkania", "Próba sylabowa do 
oceny łynności mówienia")

9. Terapia osób jąkających się przy pomocy echokorektora i cyfrowego korektora mowy

10. Metoda Zofii Engiel.

11. Metoda ks. Stanisława Wilczewskiego.

12. Program I. Wygotskiej.

13. Program Mieczysława Chęćka.

14. Terapia jąkania wg Ch. Van Ripera.

15. Program L. Arutiunian.

16. Program Rene Byrne.

17. Zintegrowany program terapii osób jąkających się.

18. Osobowość terapeuty.

Literatura podstawowa:

Tarkowski Z.,1999, Jąkanie, Warszawa. 1

Tarkowski Z., Smull M. 1988, Giełkot, Warszawa.

Byrne R., 1989, Pomówmy o zacinaniu, Warszawa.

Kostecka W., 2004, Zintegrowany program terapii osób jąkających się, Lublin.

Woźniak T.,2015, Diagnoza i terapia osób z zaawansowanym jąkaniem, w: Logopedia. Standardy postępowania
pedycznego, Lublin, s.797-838.

Literatura dodatkowa:

Kurkowski M., 2003, Próba sylabowa do oceny niepłynności mówienia. Warszawa.
Sidor M. 2011, Niepłynność mowy w jąkaniu, Lublin.
Woźniak T. 1993, Pojęcie jąkania a metodyka postępowania logopedycznego, w: Opuscula Logopedica, Lublin.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, analiza przypadków, ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia różnicowania tempa mówienia,
za standardów postępowania logopedycznego oraz pomocy diagnostycznych i terapeutycznych. Praca w grupach,
usja.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Kolokwium: procedury diagnostyczne w postępowaniu logopedycznym dot. jąkania. Kolokwium z wiadomości
czących znajomości wybranych metod i programów terapii. Studium przypadku.



Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną. Warunek zaliczenia na ocenę to prezentacja studium przypadku i pozytywne oceny z
ch kolokwiów.

Bilans punktów ECTS:

Aktywność Obciążenie studenta

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń i kolokwiów 12 godz.

Samodzielne przygotowanie studium przypadku 8 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS


