
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Trudności w czytaniu i pisaniu

Difficulties in reading and writingNazwa w języku angielskim:

polskiJęzyk wykładowy:

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Filologia polska

Jednostka realizująca: Instytut Polonistyki i Neofilologii

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): fakultatywny

pierwszego stopniaPoziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

trzeciRok studiów:

Semestr: piąty

Liczba punktów ECTS: 4 ECTS

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

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:
dr hab. Alina Maciejewska, prof. UPH
dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz
Poznanie relacji między mową a pismem, znajomość

Założenia i cele przedmiotu:
przyczyn, objawów i patomechanizmu dysleksji.
Umiejętność rozpoznawania uwarunkowań zaburzeń
rozwoju mowy i języka i trudności w czytaniu i pisaniu.

Symbol Efekty kształcenia Symbol efektu
efektu WIEDZA kierunkowego

W_01
ma podstawową wiedzę o nowych osiągnięciach w zakresie wybranej specjalizacji

K_W14
dyplomowej

W_02
ma elementarną wiedzę o powiązaniach dyscyplin filologicznych z dyscyplinami

K_W16
koniecznymi do poszerzania wiedzy (historia, filozofia, inne wybrane)

UMIEJĘTNOŚCI

U_01
ma umiejętność wyszukiwania informacji bibliograficznych, podporządkowanych

K_U04
danemu problemowi badawczemu

U_02
dysponuje umiejętnościami komunikacyjnymi, tworzącymi porozumienie,

K_U12
opartymi na empatii i tolerancji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

dysponuje umiejętnościami komunikacyjnymi, tworzącymi porozumienie,
K_K08K_01 opartymi na empatii i tolerancji

K_02 zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia
K_K11

Forma i typy zajęć: wykłady (15 godz.), ćwiczenia ( 30 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe:



Podstawowa wiedza z zakresu fonetyki i fonologii, psychologii rozwojowej, pedagogiki, podstaw 
logopedii, funkcjonowania mózgu.

Treści modułu kształcenia:

Treści wykładów:
1. Czytanie i pisanie jako sprawności językowe. Antropologia słowa. Język mówiony a język pisany.
2. Definiowanie terminu dysleksja. Historia badań nad trudnościami uczniów w czytaniu i pisaniu.
3. Czytanie i pisanie - definicje terminów; fizjologiczne i psychologiczne uwarunkowania sprawności; 

modele, strategie czytania i pisania.
4. Percepcja  bodźców  różnych  modalności  a  rozwój  sprawności  językowych,  umiejętności  pisania

i czytania.
5. Neurolingwistyczne i neurodydaktyczne uwarunkowania sprawności czytania i pisania. Rola 

sprawności logicznojęzykowej w rozwoju umiejętności - analogia w języku.
6. Fonetyczne i fonologiczne podstawy trudności w czytaniu i pisaniu. Przetwarzanie informacji 

językowych. Funkcjonowanie słownika umysłowego.
7. Sprawność narracyjna a dysleksja.
8. Językowy obraz świata w tekstach uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
9. Specyficzne zaburzenia rozwoju języka a trudności w uczeniu się. Dysleksja czy dyslekcja?

Treści ćwiczeń:
1. Dzieci z grupy ryzyka dysleksji a dojrzałość szkolna.
2. Trudności językowe dyslektyka. Rozwój metajęzykowy dziecka z trudnościami w czytaniu i pisaniu. 

Błędy gramatyczne i składniowe ucznia z dysleksją.
3. Przyczyny trudności w czytaniu i pisaniu. Przyczyny trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci, młodzieży i 

dorosłych.
4. Diagnoza trudności w czytaniu i pisaniu.

Wybrane metody diagnozy pedagogicznej dzieci i młodzieży (diagnoza trudności w czytaniu
- tempo, technika czytania, ocena czytania ze zrozumieniem; diagnoza trudności w pisaniu – 
klasyfikacja błędów językowych, grafomotorycznych itd.).

5. Objawy dysleksji u dzieci, młodzież i dorosłych.
Zmienność symptomów dysleksji rozwojowej. Ryzyko dysleksji (Skala Ryzyka  Dysleksji).

6. Zajęcia praktyczne – analiza prac.
Analiza prac pisemnych dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu – określanie rodzaju 
popełnianych błędów.

7. Terapia trudności w czytaniu i pisaniu.
- ogólne zasady prowadzenia zajęć terapeutycznych,

- etapy pracy korekcyjno-kompensacyjnej,
- zasady, które powinien znać nauczyciel pracując z uczniami dyslektycznymi,
- terapia dysleksji, dysgrafii, dysortografii,
- współpraca z rodzicami.

8. Podstawy prawne orzekanie o dysleksji. Opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej.
- podstawy prawne – przepisy MENiSW.
- analiza opinii zdiagnozowanych przypadków z poradni psychologiczno-pedagogicznych.



Literatura podstawowa:

Awramiuk E., Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania po polsku, Białystok 2006.
Bogdanowicz M., Integracja percepcyjno-motoryczna. Teoria – diagnoza - terapia, Warszawa 2000.
Domagała A., Mirecka U., Zaburzenia komunikacji pisemnej, Gdańsk 2017.
Grabowska ., Rymarczyk K. (red.), Dysleksja. Od badań mózgu do praktyki, Warszawa 2004.
Krasowicz-Kupis G., Język, czytanie i dysleksja, Lublin 2001.
Maciejewska A. (red.), Zaburzenia komunikacji językowej w czytaniu i pisaniu, Siedlce 2007.

Literatura dodatkowa:

Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas I i II,
Gdańsk 2012.
Bogdanowicz M., Adryjanek A., Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów, Gdynia 2005.
Cieszyńska J., Nauka czytania krok po kroku. Jak przeciwdziałać dysleksji, Kraków 2001
Grabałowska Krystyna, Jarząb Jadwiga, Mickiewicz Janina, Maria Wojak, Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik
metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych,  Toruń 1995.
Kaja Barbara (red), Diagnoza dysleksji, Bydgoszcz 2003.
Krasowicz-Kupis G., Psychologia dysleksji, Warszawa 2008.
Krasowicz-Kupis G. (red), Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy, Gdańsk 2009.
Korendo M., Stymulacja i terapia. Przygotowanie do nauki czytania. Relacje czasowe i przestrzenne, Kraków 2009.
Maciejewska A., Analogia w języku i umyśle. Siedlce 2015.
Mickiewicz J., Jedynka z ortografii ? Rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym,
Toruń 2002.
Saduś Z., Zeszyt ćwiczeń do nauki ortografii, Opole 2001.
Zakrzewska M., Trudności w pisaniu i czytaniu. Modele ćwiczeń, Warszawa 1996.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi.

Ćwiczenia - prezentacje multimedialne, analiza tekstów, studium przypadku, filmy dydaktyczne.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Efekty będą sprawdzone systematycznie na zajęciach, w całości  na kolokwium.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: spełnienie każdego z trzech niżej opisanych warunków:
1. Aktywność na zajęciach.
2. Pozytywne zaliczenie kolokwium teoretycznego (uzyskanieco najmniej 51% punktów z kolokwium)
3. Pozytywne zaliczenie opisu próbki pisma (uzyskanieco najmniej 51% punktów z kolokwium).

Poprawy:
Jednorazowa poprawa kolokwium na koniec semestru.

Bilans punktów ECTS:

Aktywność Obciążenie studenta

Udział w wykładach 15 godz.

Udział w ćwiczeniach 30 godz.



Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 25 godz.

Udział w konsultacjach 10 godz.

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 20 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS


