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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Neuropsychologiczne podstawy rozwoju mowy i 
języka 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Neuropsychological foundations of speech and 
language development 

Kierunek studiów  Pedagogika specjalna 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Pedagogika 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna  mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   2 

konwersatorium 15 3 

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu rozwoju mowy, podstaw diagnozy i terapii 
zaburzeń mowy oraz ogólnej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej w 
odniesieniu do rozwoju dziecka 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - zapoznanie studentów z neuropsychologicznymi podstawami rozwoju mowy i języka  

C2 - zbobycie przez studentów umiejętności rozpoznawania, charakteryzowania i analizowania 
trudności w zakresie mowy i języka  uwarunkowanych neuropsychologicznie 

C3 – zdobycie umiejętności podejmowania działań służących profilaktyce i wczesnej stymulacji 
logopedycznej dziecka, gdy zadziałał czynnik patologiczny. 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 definiuje podstawowe zagadnienia w zakresie terminologii 
przedmiotu 

K_W01 

W_02 charakteryzuje mechanizmy powstawania zaburzeń mowy i 
wymienia patomechanizmy w wybranych zaburzeniach mowy i 
procesu komunikacji 

K_W05, K_W06, 

K_W08 

W_03 Student posiada ogólną wiedzę dotyczącą przeprowadzenia 
diagnozy neurologopedycznej w celu ustalenia zaburzeń mowy i 
procesu komunikacji oraz zastosowania odpowiedniej strategii  
terapeutycznej u dzieci 

K_W05, K_W06, 
K_W08 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 posiada umiejętność analizy dokumentacji (własnych 
wytworów, poradni psychologiczno-pedagogicznej, medycznej 
pacjenta) 

K_U02, K_U05 

U_02 analizuje, rozpoznaje i ocenia poziom rozwoju języka i mowy 
dziecka, umie wykorzystać wiedzę teoretyczną podczas 
zbierania próbek materiału językowego od dzieci, rejestrowania 
go, analizowania i interpretowania 

K_U02, K_U05 

U_03 potrafi wykorzystać poznane narzędzia diagnostyczne i dokonać 
analizy uzyskanych wyników 

K_U02, K_U05 

U_04 wskazać kierunek działań stymulujących kształtowanie 
kompetencji językowych ( w tym rozwijających umiejętności 
artykulacyjne, percepcję słuchową, umiejętności językowe i 
komunikacyjne, sprawność leksykalną i gramatyczną stosownie 
do wybranego zaburzenia) 

K_U05 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 zauważa problemy wykraczające poza zakres jego kompetencji i 
wie, do kogo zwrócić się o pomoc w celu nawiązania współpracy 
interdyscyplinarnej  
 

K_K01, K_K07 

K_02 przestrzega tajemnicy zawodowej, praw pacjenta, w tym prawa  
do rzetelnej informacji na temat proponowanego postępowania 
diagnostyczno-terapeutycznego. 
 

K_K03 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

W zakresie treści programowych będą poruszane zagadnienia dotyczące rozwoju mowy i języka w 
odniesieniu do uwarunkowań neuropsychologicznych. Szczególna uwaga zostanie skierowana na 
przyswajanie wiedzy z zakresu : 

 przyczyn, mechanizmów i charakterystyki zaburzeń mowy i komunikowania się wynikających 
z uszkodzenia i dysfunkcji układu nerwowego, 

 standardów diagnozy i terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami mowy pochodzenia 
neurologicznego,  
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 związku budowy i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego człowieka: przegląd 
koncepcji wyjaśniających zależności mózg-zachowanie, funkcjonalne okolice kory mózgowej, 
integracja funkcjonalna o.u.n.,  

 funkcjonowania behawioralnego (poznawczego i emocjonalnego) człowieka w normie i 
patologii: pojęcie funkcji poznawczych, przyczyny dysfunkcji poznawczo-emocjonalnych, 
przejawy zaburzeń funkcjonowania behawioralnego 

 neuroplastyczności 

 holistycznego spojrzenia na dziecko w procesie wychowania językowego 

 integracji sensorycznej w świetle badań nad sprawnością porozumiewania się 

 zaburzenia przetwarzania sensorycznego oraz przetwarzania słuchowego APD  

 zaburzenia mowy związanego z niewykształconą kompetencja językową oraz SLI 

 rozwijania sprawności językowej i komunikacyjnej dziecka w świetle teorii integracji 
sensorycznej 

 

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, 
problemowy z 
wykrzystaniem prezentacji 
multimedialnyuch i 
preznetacji filmowych, 
praca z tekstem  

Kolokwium teoretyczno-
praktyczne 

Arksze kolokwium 
zaliczeniowego, 
 

W_02 

W_03 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 analiza tekstu sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

przygotowanie studium 
przypadku  U_02 metoda obserwacji i 

pomiaru w terenie 

U_03 ćwiczenia praktyczne 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 praca w parach think-
pairshare  

prezentowanie na forum 
zebranego materiału 

sformułowanie na piśmie 
wspólnych pomysłów – 
arkusz pracy na forum 

dyskusja propozycja działań 
wspierających – arkusz 
pracy na formu 

K_02 metoda obserwacji 
uczestniczącej 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Aktywne uczestnictwo w zajęciach - obserwacja pracy studentki/ta, bieżąca informacja zwrotna. 
Realizacja zadań praktycznych indywidualnych i grupowych. 

      Sposób zaliczenia:  

 oddanie w terminie zadań praktycznych, 

 zbieranie próbek materiału językowego od dzieci, zarejestrowanie go, przeanalizowanie i 

interpretowanie, 
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 przygotowanie pracy zaliczeniowej z wykorzystaniem studium przypadku (z 2 scenariuszami 

zajęć rozwijających mowę dziecka dostosowanych do konkretnego przypadku), 

 kolokwium końcowe następującymi wynikami (stanowiące 50% oceny końcowej): 

Ocena niedostateczna – wynik kolokwium poniżej 50% punktacji. 

Ocena dostateczna – wynik kolokwium pomiędzy 50 a 69% punktacji. 

Ocena dobra – wynik kolokwium pomiędzy 70 a 89% punktacji. 

Ocena bardzo dobra – wynik kolokwium minimum 90% punktacji. 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15  

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

10 
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