
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Praktyka w poradni logopedycznej

Nazwa w języku angielskim:  

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:  trzeci

Semestr: szósty 

Liczba punktów ECTS:  2  ECTS

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

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk

Założenia i cele przedmiotu:

Zdobycie  przez  studentów  praktycznego  przygotowania
do wykonywania  zawodu logopedy.  Weryfikacja  wiedzy
teoretycznej, doskonalenie umiejętności praktycznych  w
zakresie  diagnozowania  i  programowania  terapii
logopedycznej  (prowadzenia  dokumentacji,  układania
planów  terapii  logopedycznej  oraz  jej  prowadzenia  –
poradnie  logopedyczne)  oraz  dokonywania  ewaluacji
działań terapeutycznych.

Symbol
efektu

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowegoWIEDZA

W_01
Student  zna  zasady  programowania,  prowadzenia  i  weryfikacji  terapii  w

przypadku zaburzeń sprawności realizacyjnych i kompetencji komunikacyjnej. K_W04

W_03
Student   potrafi dokonać  diagnozy  różnicowej  umiejętności  realizacyjnych  i
kompetencji komunikacyjnej w normie i zaburzeniu.

K_W05

UMIEJĘTNOŚCI

U_01
Student samodzielnie wykonuje badania mowy i słuchu oraz interpretuje wyniki

badań. K_U08

U_02

Student potrafi zaplanować i przeprowadzić terapię logopedyczną dostosowaną

do  rodzaju  zaburzenia   mowy,  wieku  pacjenta  oraz  prowadzić  dokumentację

postępowania logopedycznego.
K_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01
Student  jest  przekonany  o  sensie  i  wartości  działań  mających  na celu  terapię
zaburzeń mowy.

K_K01

K_02
Student  wspiera  i  świadczy  pomoc  pacjentom  z  zaburzeniami  mowy  i  ich
opiekunom.

K_K10

Forma i typy zajęć:
Praktyka logopedyczna: ćwiczenia umiejętności diagnozowania i terapii w zaburzeniach
sprawności  realizacyjnych  i  kompetencji  komunikacyjnej,  konsultacje,  analizy
przypadków.



Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza z zakresu teorii zaburzeń mowy, postępowania logopedycznego w zależności od rodzaju zaburzenia mowy.

Treści modułu kształcenia:

I. Obserwacja pracy logopedy w poradni logopedycznej.

1. Organizacja pracy w poradniach logopedycznych: zadania logopedy. 

2. Wywiad z pacjentem, rodziną, opiekunami pacjenta.

3. Bezpieczeństwo pacjenta podczas terapii.

4. Współpraca logopedy z lekarzami, pracownikami medycznymi, pracownikami opieki socjalnej.

5. Postępowanie logopedyczne w poradniach: zasady, formy, metody.

6. Dokumentacja postępowania logopedycznego w poradni logopedycznej.

7. Zabezpieczanie i ochrona danych osobowych pacjenta.

8. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

II. Analiza:

1. Analiza postępowania logopedycznego w poradni logopedycznej.

2. Metody badania sprawności językowych i komunikacyjnych.

3. Metody badania słuchu fonemowego i Zaburzeń Centralnego Przetwarzania Słuchowego.

4. Postępowanie logopedyczne w przypadku rozpadu kompetencji komunikacyjnych i utraty 
sprawności realizacyjnych.

5. Zasady prowadzenia diagnozy różnicowej zaburzeń rozpadu kompetencji komunikacyjnych 
lub/i utraty sprawności realizacyjnych.

6. Opracowanie 5 konspektów odtwórczych z obserwowanej terapii logopedycznej.

7. Opracowanie 15 konspektów twórczych (z samodzielnie przeprowadzanych zajęć 
logopedycznych).

8. Zapoznanie się ze strukturą, dokumentacją i obowiązkami logopedy pracującego w poradni 
logopedycznej (np. poradni psychologiczno-pedagogicznej).

Literatura podstawowa:

1. Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, M. Kurkowski, Lublin 2012.

2. A. Rominiecka-Stec, Ćwiczenia funkcji poznawczych, t. 1,2,3, Kraków 2014.

3. A. Tońska-Szyfelbein, Opowiedz o… Terapia zaburzeń mowy u dzieci z afazją, dysfazją dziecięcą lub
opóźnionym rozwojem mowy, Gdańsk 2009.

4.  Walczak-Deleżyńska M.,  Aby język  giętki?  Wybór  ćwiczeń artykulacyjnych od J.  Tennera do B.  Toczyskiej,
Wrocław 2004.

Literatura dodatkowa:



1. Logopedia. Pytania i odpowiedzi, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, t. 1-2, Opole 2003.
2. Logopedyczne programy komputerowe, internetowe portale i strony edukacyjne. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Praktyka  śródroczna  odbywa  się  w  wybranej  przez  studenta  poradni  logopedycznej  pod  kierunkiem
opiekuna  praktyk  mianowanego  przez  dyrektora  placówki,  zgodnie  z  zasadami  sformułowanymi  w
sylabusie  i  Regulaminie  praktyk.  Student  ma prawo do konsultacji  z  uczelnianym opiekunem praktyk.
Uczelniany  opiekun  praktyk  ma  obowiązek  udzielić  studentowi  pomocy  w  rozwiązaniu  problemów
związanych z realizacją praktyki oraz ma obowiązek kontrolowania procesu realizacji praktyki. W ramach
praktyki  podejmowane  są  następujące  działania:  obserwacja,  planowanie  zajęć  logopedycznych
(opracowanie  konspektów  zajęć  logopedycznych  –  5  odtwórczych,  15  twórczych)  oraz  samodzielne
prowadzenie zajęć.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Efekty  będą  sprawdzane  poprzez  ocenę  postawy  studenta  podczas  praktyk  (zaangażowana/
niezaangażowana) oraz ocenę zajęć prowadzonych przez studenta (ocena 2-5), której dokonuje opiekun
praktyk z  ramienia  placówki  służby zdrowia.  Podstawą sprawdzenia  realizacji  efektów kształcenia  jest
ocena dziennika praktyk prowadzonego przez studenta i ocenionego przez uczelnianego opiekuna praktyk
(ocena 2-5).

Forma i warunki zaliczenia:

Warunek uzyskania zaliczenia praktyki jest pozytywna ocena praktyki dokonana prze opiekuna praktyki z
ramienia  placówki  (ocena 3-5).  Ostateczna ocena za praktykę jest  średnią  oceny opiekuna  praktyk z
ramienia placówki i uczelnianego opiekuna praktyk, który ocenia przedstawiony przez studenta dziennik
realizacji praktyki (skala ocen 2-5). 

Poprawy:
Brak możliwości  poprawy,  w przypadku negatywnej  oceny praktyki  student  powinien  odbyć ponownie
praktykę.

Bilans punktów ECTS*:

Liczba godzin praktyk 20 godz.

Samodzielne przygotowanie się do
prowadzonych zajęć, przygotowanie konspektów

i analizy przypadków
20 godz.

Udział w konsultacjach 10 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne


