
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Wczesna interwencja logopedyczna

Nazwa w języku angielskim: Early intervention of speech treatment

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: trzeci

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz

Założenia i cele przedmiotu:

Poznanie  uwarunkowań  rozwoju  mowy  i  nabycie
umiejętności oceny zaburzeń i zakłóceń rozwojowych 
w okresach pre-, inter- i postnatalnych, stosowanie 
procedur logopedycznych w stymulowaniu rozwoju 
mowy i języka dziecka.

Symbol
efektu

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowegoWIEDZA

W_01
ma podstawową wiedzę o nowych osiągnięciach w zakresie wybranej specjalizacji
dyplomowej.

K_W14

W_02
ma elementarną wiedzę o powiązaniach dyscyplin filologicznych z dyscyplinami 
koniecznymi do poszerzania wiedzy (historia, filozofia, inne wybrane).

K_W16

UMIEJĘTNOŚCI

U_01
ma umiejętność wyszukiwania informacji bibliograficznych, podporządkowanych 
danemu problemowi badawczemu.

K_U04

U_02           
dysponuje umiejętnościami komunikacyjnymi, tworzącymi porozumienie, 
opartymi na empatii i tolerancji .     

K_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01
 dysponuje umiejętnościami komunikacyjnymi, tworzącymi porozumienie, 
opartymi na empatii i tolerancji. K_K08

K_02 zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.
K_K11

Forma i typy zajęć: ćwiczenia – 30 godz.

Wymagania wstępne i dodatkowe:



Podstawowa wiedza z zakresu psychologii rozwojowej, pedagogiki, podstaw logopedii, rozwoju mowy dziecka.

Treści modułu kształcenia:

1. Prenatalne uwarunkowania rozwoju mowy. 
2. Czynniki wpływające na uszkodzenie narządu żucia w okresie płodowym i pozapłodowym.   
3. Odruchy ustno-twarzowe u dzieci. 
4. Sprawności motoryczne i manualne dzieci w wieku 0-6 lat. 
5. Spostrzeganie wzrokowe dzieci w wieku 0-6 lat.
6. Percepcja słuchowa dzieci w wieku 0-6 lat.
7. Kształtowanie się lateralizacji u dzieci. 
8. Rozwój społeczny i emocjonalny dzieci w wieku 0-6 lat.
9. Przygotowanie niemowlęcia do mówienia (masaż logopedyczny). 
10. Nauka prawidłowego połykania.
11. Ustno-twarzowa terapia regulacyjna wg  koncepcji R. Castillo Moralesa.
12. Integracyjna terapia ustno-twarzowa według Swietłany Masgutowej.
13. Stymulacja rozwoju poszczególnych sfer rozwojowych dziecka. 
14. Wczesna nauka czytania – stymulacją rozwoju dziecka. Metoda Jagody Cieszyńskiej.  
15. Wczesne uwarunkowania rozwoju języka dziecka. 

Literatura podstawowa:

Cieszyńska J., Korendo M., Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 
roku życia, Kraków 2008.
Fedorowska W., Wardowska B., Wywiad biologiczno-środowiskowy do wykrywania wczesnych uwarunkowań 
rozwoju mowy, Gdańsk 1992.
Milewski S., Kaczorowska-Bray K. (red.), Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, Gdańsk 2012.
Porayski-Pomsta  J.,  Przybysz-Piwko  M.  (red.),  Interwencja  logopedyczna.  Zagadnienia  ogólne  i  praktyka,
Warszawa 2012.
Rocławski B., Opieka logopedyczna od poczęcia, Gdańsk 1998.
Stecko E., Masaż logopedyczny, Warszawa 2012.
Stecko E., Logopedia małego dziecka, 2013.
Stecko E., Zapiski z pracy logopedy, 2012.

Literatura dodatkowa:

Cieszyńska J., Kocham uczyć czytać. Poradnik dla rodziców i nauczycieli, Kraków 2006.
Cieszyńska J.,  Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego. Droga nabywania systemu językowego przez dzieci
niesłyszące w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym, Kraków 2000.
Chrzan-Dętkoś M., Wcześniaki. Rozwój psychoruchowy w pierwszych latach życia, Gdańsk 2012.
Cytowska B., Winczura B., Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Kraków 2014. 
Demel G. Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola. Warszawa 1996.
Kurkowski M., Mowa dzieci sześcioletnich z uszkodzonym narządem słuchu, Lublin 1996
Masgutowa S., Regner A., Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej, Wrocław 2009.
Mikler-Chwastek A., Sprawdzian rozwoju psychoruchowego niemowląt, Gdańsk 2011.
Stecko E., Zaburzenia mowy dzieci – rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne, Warszawa 2002.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Prezentacje  multimedialne,  praca  własna  studentów,  filmy  dydaktyczne,  ćwiczenia  praktyczne  (masaż
logopedyczny). 



Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Efekty kształcenia, będą sprawdzane na kolokwium pisemnym oraz sprawdzianie praktycznym z zakresu masażu 
logopedycznego.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu spełnienie każdego z trzech niżej opisanych warunków:

1. Aktywność na zajęciach.
2. Zaliczenie praktycznego kolokwium z masażu logopedycznego (uzyskanie co najmniej 51% punktów 

z kolokwium) .
3. Zaliczenie teoretycznego kolokwium (uzyskanieco najmniej 51% punktów z kolokwium).

Poprawy:
Jednorazowa poprawa kolokwium i zaliczenia praktycznego w trakcie zajęć w semestrze. 

Bilans punktów ECTS:

Aktywność Obciążenie studenta

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 5 godz.

Udział w konsultacjach 5 godz.

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS
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