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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Metody diagnozy i terapii logopedycznej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Methods of diagnosis and therapy of speech 
disorders 

Kierunek studiów  Pedagogika specjalna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopnia 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Pedagogika specjalna 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Renata Kołodziejczyk 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład - -  
 

1 
konwersatorium - - 

ćwiczenia 15 4 

laboratorium - - 

warsztaty - - 

seminarium - - 

proseminarium - - 

lektorat - - 

praktyki - - 

zajęcia terenowe - - 

pracownia dyplomowa - - 

translatorium - - 

wizyta studyjna - - 

 

Wymagania wstępne W1 – Podstawowa wiedza z rozwoju mowy dziecka. Student uczestniczył w 
zajęciach z Rozwoju mowy dziecka 
 W2 - Podstawowa wiedza z zakresu logopedii, jako nauki o zaburzeniach 
mowy. Student uczestniczył w zajęciach Podstawy logopedii. 
W3 – Podstawowa wiedza z nauki o języku. Student uczestniczył w 
zajęciach z Lingwistycznych podstaw wychowania językowego i Fonetyki 
artykulacyjnej, akustycznej, audytywnej i wizualnej języka polskiego. 
W4 – Podstawowa wiedza o neurobiologicznych i neuropsychologicznych 
podstawach wychowana językowego. Student uczestniczył w zajęciach z  

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1: Dostarczenie wiedzy na temat zaburzeń rozwoju mowy. 

C2: Poznanie etiologii, klasyfikacji i metod diagnozy  wybranych zaburzeń mowy. 

C3: Zapoznanie z procedurami postępowania terapeutycznego  w logopedii dostosowanego do typu 
zaburzenia mowy. 
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Student  

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student posiada wiedzę w zakresie terminologii logopedycznej 
związanej z różnymi zaburzeniami mowy. 

K_W01 

W_02 Student charakteryzuje metody rozpoznawania i diagnozowania 
zaburzeń mowy. 

K_W03 

W_03 Student charakteryzuje i wybiera adekwatnie do zaburzenia 
procedury postepowania logopedycznego. 

K_W16 

W_04 Student zna zasady współpracy pedagoga z logopedą. K_W02 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi na podstawie objawów rozpoznawać rozpoznać, 
nazywać i kategoryzować wybrane zaburzenia mowy.  

K_U01, K_U05 

U_02 Student potrafi dobrać narzędzia diagnostyczne i przeprowadzić  
wstępną diagnozę logopedyczną.  

K_U02 

U_03 Student potrafi postępować według procedur logopedycznych( 
diagnostycznych i terapeutycznych). 

K_U03 

U_04 Student potrafi zaplanować i przeprowadzić i ocenić 
podstawowe elementy procesu terapeutycznego. 

K_U01, K_U05 

U_05 Student potrafi realizować zalecenia logopedy w przypadku 
zaburzeń mowy dziecka. 

K_U06 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student jest świadomy posiadania wiedzy i umiejętności z 
zakresu logopedii. Rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia. 

K_K05 

K_02 Student dostrzega społeczne potrzeby w zakresie działań 
logopedycznych. 

K_K04 

K_03 Student rozumie potrzebę systematycznego budowania 
warsztatu pracy logopedy. 

K_K01 

K_04 Student ma świadomość konieczności podejmowania działań o 
charakterze profilaktycznym. 

K_K01 

K_05 Student angażuje się w diagnozowanie i planowanie terapii 
logopedycznej. 

K_K02 

 

 

 

 

 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Typologie zaburzeń mowy. 
2. Procedury postępowania logopedycznego – S. Grabias. 
3. Ogólne zasady diagnozy i terapii logopedycznej. 
3.1. Rodzaje diagnozy: Diagnoza przesiewowa, diagnoza różnicowa, diagnoza okresowa - problem 
teleologiczny. 



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

3.2. Dobór lub adaptacja narzędzi diagnostycznych do indywidualnych potrzeb osoby badanej. 
3.3. Diagnoza a terapia zaburzeń mowy  - ciąg przyczynowo-skutkowy. 
3.4. Metodyka usuwania zaburzeń mowy. 
3.4.1.Etap usuwania. 
3.4.2. Etap utrwalania. 
3.4.3. Etap kontroli. 
4. Terapia logopedyczna jako system dydaktyczny. Kontrakt z pacjentem i zasady wpółpracy z 
rodziną. 
5. Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych – metodyki szczegółowe. 
5.1. Diagnoza i terapia we wczesnej interwencji logopedycznej. 
5.2. Diagnoza i terapia zaburzeń artykulacji. 
5.3. Diagnoza i terapia palatolalii. 
5.4. Diagnoza i terapia osób laryngektomowanych. 
5.5. Terapia jąkających się. 
5.6. Diagnoza i terapia dysartrii. 
5.7. Diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy (alalia prolongata, SLI, alalia, niedokształcenie 
mowy o typie afazji, afazji dziecięcej). 
5.8. Diagnoza i terapia afazji i dysfazji u dorosłych. 
5.9 Diagnoza i terapia mowy upośledzonych umysłowo. 
5.10 Diagnoza i terapia dzieci niedosłyszących i głuchych. 
5.11. Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem. 
5.12. Diagnoza i terapia osób starszych z demencją. 
 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwersatoryjny z 
prezentacją multimedialną  

Kolokwium zaliczeniowe na 
ocenę 

Arkusze kolokwium z 
oceną 

W_02 Wykład problemowy, 
wykład konwersatoryjny z 
prezentacją multimedialną 
i pokazem filmowym 
Dyskusja 

Kolokwium zaliczeniowe na 
ocenę 

Arkusze kolokwium z 
oceną 

W_03 Wykład problemowy, 
wykład konwersatoryjny z 
prezentacją multimedialną 
i pokazem filmowym 
Dyskusja 

Kolokwium zaliczeniowe na 
ocenę 

Arkusze kolokwium z 
oceną 

W_04 Wykład problemowy, 
wykład konwersatoryjny z 
prezentacją multimedialną 
i pokazem filmowym 
Dyskusja 

Kolokwium zaliczeniowe na 
ocenę 

Arkusze kolokwium z 
oceną 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Pokaz filmowy, analiza, 
Ćwiczenia praktyczne 
Dyskusja 

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Praca zaliczeniowa w 
formie papierowej lub na 
nośniku CD 
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Karta zaliczeniowa 

U_02 Pokaz narzędzi 
diagnostycznych, Ćwiczenia 
praktyczne 

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Praca zaliczeniowa w 
formie papierowej lub na  
nośniku CD 
Karta zaliczeniowa 

U_03 Instruktarz, Ćwiczenia 
praktyczne 

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Karta zaliczeniowa 
 

U_04 Prezentacja metod, praca 
w grupach i indywidualna. 
Metoda projektuĆwiczenia 
praktyczne 

Przygotowanie projektu  
Praca zaliczeniowa w 
formie papierowej lub na 
nośniku CD 
Karta zaliczeniowa Karta 
zaliczeniowa 
 

U_05 Dyskusja 
Burza mózgów, działania 
praktyczne w terenie. 

Działania praktyczne  Praca zaliczeniowa w 
formie papierowej lub na 
nośniku CD 
Karta zaliczeniowa  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Aktywność i zaangażowanie 
w działania podejmowane w 
ramach zajęć 

Karta aktywności i 
zaliczeniowa 

K_02 Dyskusja Aktywność i zaangażowanie 
w działania podejmowane w 
ramach zajęć 

Karta aktywności i 
zaliczeniowa 

K_03 Dyskusja Aktywność i zaangażowanie 
w działania podejmowane w 
ramach zajęć 

Karta aktywności i 
zaliczeniowa 

K_04 Dyskusja Aktywność i zaangażowanie 
w działania podejmowane w 
ramach zajęć 

Karta aktywności i 
zaliczeniowa 

K_05 Dyskusja Aktywność i zaangażowanie 
w działania podejmowane w 
ramach zajęć 

Karta aktywności i 
zaliczeniowa 

 

 VI Kryteria oceny i wagi 

Frekwencja – dopuszczalne 2 nieobecności: 10% oceny końcowej. 

Aktywność: 10% oceny końcowej.  

Pisemna lub audiowizualna praca praktyczna: 30% oceny końcowej. 

Kolokwium teoretyczne: 50% oceny końcowej. 

Ocena niedostateczna 

Więcej niż 2 nieobecności. Brak aktywności na zajęciach. Brak pracy praktycznej lub praca 

bardzo uboga. Z kolokwium teoretycznego mniej niż 50% punktacji.  

Ocena dostateczna 

Frekwencja zgodna z limitem. Mała aktywność na zajęciach. Praca praktyczna uboga. Z 

kolokwium teoretycznego między 50% a 69% punktacji.  

Ocena dobra 
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Frekwencja zgodna z limitem. Umiarkowana aktywność na zajęciach. Praca praktyczna 

rzetelna. Z kolokwium teoretycznego między 70% a 89% punktacji.  

 

Ocena bardzo dobra 

Frekwencja zgodna z limitem.  Wysoka aktywność na zajęciach. Praca praktyczna rzetelna 

i ciekawa, kreatywna. Z kolokwium teoretycznego minimum 90% punktacji.  

 

 

VI. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

15 

 

VII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Jastrzębowska G., Gałkowski T.(red.): Logopedia. Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 
2004 
 „Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego”. Tom 37/2008. Wydawca: Polskie 
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