
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego

Nazwa w języku angielskim: Specific Language Impairment 

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: 3

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

Założenia i cele przedmiotu:

Zaburzenia i zakłócenia rozwoju mowy i języka -
uwarunkowania  biologiczne,  fizjologiczne,
psychologiczne, społeczne, emocjonalne. Zmiany
jakościowe i ilościowe w przebiegu opóźnionego
rozwoju mowy i języka.

Symbol
efektu

Efekty kształcenia
Symbol efektu 
kierunkowego

WIEDZA

W_02
Student opanowuje wiedzę o SLI – specyficznym zaburzeniu rozwoju 
językowego- jako zaburzeniu w ujęciu psychologicznym, językoznawczym, 
logopedycznym 

K_04, K_06, K_14,

W_04 Zna mechanizmy i objawy tego typu zaburzeń u dzieci w różnym wieku K_02, K_08, K_14,

W_05 Zna najnowsze wyniki badań nad specyfiką LSI K_14, K_16

W_06 Zna zależność między SLI a dysleksją K_14, K_16

W_08, w_09
Wie, jakie są różnice między SLI a innymi zaburzeniami rozwoju 
języka/mowy.

K_14, K_16

UMIEJĘTNOŚCI

U_01
Posiada umiejętności wczesnej diagnozy SLI, potrafi programować i 
prowadzić terapię

K_U05, K_U12 

U_02 Potrafi wyselekcjonować objawy SLI u dzieci w różnych okresach rozwoju K_U01, K_U04



mowy  

U_07, U_09
Ma świadomość konsekwencji SLI dla rozwoju dziecka i kariery szkolnej 
ucznia

K_U09, K_U16,
K_U01, K_U04

U_08, U_10
Potrafi określić deficyty w zakresie kompetencji i sprawności językowych 
dzieci z SLI i programować odpowiednią terapię

K_U04, K_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01, K_02
Ma świadomość ustawicznego pogłębiania swojej wiedzy w zakresie SLI – 
zagadnienia od niedawna rozpoznawanego i badanego 

K_K01, K_K03,
K_K04,

K_06, K_07
Potrafi formułować opinie z przeprowadzonych diagnoz i formułować 
wnioski z terapii, udzielać fachowych porad, konsultacji  

K_K01, K_K03,
K_K04

Forma i typy zajęć:  wykłady 30 godz.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza z zakresu rozwoju mowy dziecka. Znajomość przyczyn, objawów i klasyfikacji opóźnionego 
rozwoju mowy

Treści modułu kształcenia:
 

1. Specyficzne i niespecyficzne zaburzenia rozwoju mowy. 
2. Alalia – charakterystyka zaburzenia.
3. Afazja dziecięca – przyczyny i objawy.
4. Zaburzenia mowy i języka pochodzenia genetycznego.
5. Zaburzenia mowy i języka uwarunkowane społecznie.
6. Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego (SLI) – jednostka nozologiczna
7. Neurobiologiczne uwarunkowania SLI
8. Uwarunkowania zaburzeń językowych zależne od struktury języka rodzimego dziecka
9. SLI jako deficyty wiedzy językowej
10.Uwarunkowania socjolingwistyczne i kulturowe rozwoju językowego.
11.Dwujęzyczność i wielojęzyczność a rozwój mowy dziecka. 
12.  Deficyty w zakresie zdolności przetwarzania słuchowego a zaburzenia rozwoju mowy
13.Rozwój systemu semantycznego, leksykalnego, morfologicznego, gramatycznego w 

alalii.
14.Narracja – w specyficznych zaburzeniach języka 
15.Diagnozowanie opóźnień rozwoju mowy 
16.Terapia  – metody, techniki 
17.Zaburzenia w rozwoju mowy i języka a trudności w czytaniu i pisaniu
18.Konsekwencje SLI w życiu dziecka/ucznia/dorosłego człowieka.
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66-76.
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37, s. 13-27.

Keith R. W., 2004, Zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego – postępy w rozumieniu istoty 
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Literatura dodatkowa:

Affolter F., 1993, Spostrzeganie, rzeczywistość, język, Warszawa.

Smereka T., 2009, Język a myślenie. Terapia osób z zaburzeniami mowy, Wrocław.
Cieszyńska J., 2008, Standard postępowania logopedycznego w przypadku autyzmu 
wczesnodziecięcego, w : „Logopedia” 37, s. 99-106.
Panasiuk J., Standard postępowania logopedycznego w przypadku alalii i niedokształcenia mowy o 
typie afazji, w: „Logopedia” 37, s. 69-88.
Parol U., 1989, Dziecko z niedokształceniem mowy, Warszawa.
Szeląg E., 1999, „Zegar mózgowy” a procesy mowy w normie i patologii, w; „Przegląd 
psychologiczny” t. 42, nr 1-2, s. 167-182. 
Szumska J. (red.), 1982, Zaburzenia mowy u dzieci, Warszawa.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia wspomagane technikami multimedialnymi, 
analiza tekstów uczniów z trudnościami językowymi. 

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 w drugiej połowie stycznia. Efekty W_01 – W_05 sprawdzane będą na egzaminie pisemnym, efekty U_01, 
K_01 i K_02 na egzaminie ustnym w sesji egzaminacyjnej.



Forma i warunki zaliczenia:

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: nieobecność na ćwiczeniach tylko usprawiedliwiona; uzyskanie 
1. co najmniej 20 punktów z kolokwium
2. minimum 35 punktów z kolokwiów i egzaminu pisemnego 
3. uzyskanie łącznie co najmniej 55 punktów ze wszystkich form zaliczenia

Przedział punktacji 0-51 51-61 61-71 71-81 81-91 91-100

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Sposób uzyskania punktów:
1. kolokwium: 25 pkt
2. egzamin ustny: 15 pkt

Poprawy:
Jednorazowa poprawa każdego kolokwium w trakcie zajęć w semestrze. Dwie poprawy kolokwium w sesji 
egzaminacyjnej, odpowiednio przed drugim i trzecim terminem egzaminu pisemnego.

Bilans punktów ECTS:

Aktywność Obciążenie studenta

Udział w wykładach 30 godz.

Udział w konsultacjach 5 godz.

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 5 godz.

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na 
egzaminie

10 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS
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