
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Komputer w pracy logopedycznej

Nazwa w języku angielskim: Computer in the Speech Therapy

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: drugi

Semestr: czwarty

Liczba punktów ECTS: 1

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Marzena Kryszczuk

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Marzena Kryszczuk

Założenia i cele przedmiotu:
Metody, techniki i środki prowadzenia terapii z
wykorzystaniem komputera w zakresie pracy logopedy.

Symbol
efektu

Efekty kształcenia Symbol efektu
kierunkowegoWIEDZA

W_01
Zna metody i formy terapii patologii mowy wspierane komputerem oraz zna
techniki badawcze do oceny audiologicznej wykorzystujące komputer.

K_W10

W_02 Zna procedury diagnostyczne i posiada wiedzę na temat prowadzenia terapii z 
wykorzystaniem komputera w zakresie pracy logopedy szkolnego.

K_W16

UMIEJĘTNOŚCI

U_01

Potrafi dobrać narzędzia  diagnostyczne i terapeutyczne wykorzystujące komputer
w programowaniu i postępowaniu terapeutycznym; potrafi wykorzystywać 
nowoczesne technologie do pracy profilaktycznej, diagnostycznej i terapeutycznej.

K_U15

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego oraz rozwoju
osobistego  z  udziałem  komputera;  dokonuje  oceny  własnych  kompetencji  i
doskonali  umiejętności  w  trakcie  realizowania  działań  terapeutycznych
wspieranych aplikacjami multimedialnymi.

K_K10

Forma i typy zajęć: ćwiczenia – 15 godzin

Wymagania wstępne i dodatkowe:

1. Znajomość terminologii związanej z technologią informacyjną.
2. Używanie aplikacji pakietu Microsoft Office.
3. Korzystanie z usług Internetu.

Treści modułu kształcenia:



1. Multimedialne technologie informacyjne źródłem nowych możliwości wzbogacania i uatrakcyjniania 
warsztatu pracy logopedy. Atuty komputera.

2-3.Poznanie Logo-Gier - zestawu gier i zabaw firmy Young Digital Planet ćwiczących rytmikę mowy, 
modulację głosu, intonację oraz redukujące zaburzenia fazy wydechowej.

4. Korzystanie    ze    słownika    obrazkowego    z zakładkami   słownika migowego - urozmaicanie zajęć 
terapeutycznych i podnoszenie ich skuteczności w celu rozwoju zdolności komunikacyjnych dzieci.

5. Posługiwanie się aplikacją logopedy, jako kompleksowym narzędziem - pakiet umożliwiający prowadzenie 
dokumentacji, badań, nagrań i programowania terapii.

6-7. Pakiet logopedyczny firmy eduSensusLogopedia: multimedialne programy pozwalające na profesjonalną 
diagnozę i terapię logopedyczną w formie zabawy.

8. Korektor mowy - prowadzenie terapii jąkania przy użyciu komputera.

9. Programy firmy KomLogo wspomagające pracę dzieci w domu, szkole i pracowni logopedycznej.

10. Prawidłowe określenie słuchu fonematycznego za pomocą zestawu testów w formie graficznej i fonetycznej.

11. Przedmiotowe bazy danych dotyczące logopedii: szukanie baz, korzystanie z ich zasobów.

12. Wykorzystanie edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego i programu do prezentacji w logopedii.

13. Internet. Przegląd stron z grami i zabawami stymulującymi rozwój dzieci. Szybkie czytanie: ćwiczenia 
pozwalające zwiększyć tempo czytania.

14-15. Tworzenie pomocy logopedycznych.

Literatura podstawowa:

1. Gruba J.: Wykorzystanie programów komputerowych w terapii logopedycznej. w: „Logopeda” 2005, nr 1.
2. Siemieniecki B.: Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej. Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006.
3. Bremer A., Kula R.: ABC użytkownika Microsoft Office 2007, Videograf Edukacja, 2010.

Literatura dodatkowa:

1. Minczakiewicz E.M.: Komputer oknem na świat dzieci i młodzieży z uszkodzeniami neurologicznymi i
ograniczeniami kontaktu. „Rewalidacja” 2008, nr 1(23).

2. Siemieniecki B (red.): Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki t.1, PWN 2008.
3. Praca zbiorowa, Microsoft Office Word 2007. Krok po Kroku, Wydawnictwo RM, 2007.
4. Szeląg E., Szymaszek A: Test do badania słuchu fonematycznego u dzieci i dorosłych. Gdańskie

Wydawnictwo Psychologiczne. Sopot 2006.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne. Programy komputerowe oraz prezentacje multimedialne.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie umiejętności następuje na każdych zajęciach laboratoryjnych.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych za poszczególne zadania realizowane
na zajęciach. Przygotowanie autorskiej gry/prezentacji multimedialnej do wybranego etapu terapii logopedycznej.

Zaliczenie na ocenę.

Bilans punktów ECTS*:

STACJONARNE

Aktywność Obciążenie studenta



Udział w ćwiczeniach 15 godz.

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 5 godz.

Przygotowanie pracy zaliczeniowej 3 godz.

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 1 ECTS


