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ZAGADNIENIA DO KOLOKWIUM I 

 

Niepełnosprawność intelektualna 

 Definicja niepełnosprawności intelektualnej + co to znaczy, że niepełnosprawnośd 

intelektualna to stan; 

 Definicje: otępienia, zahamowania rozwoju intelektualnego, opóźnienia rozwoju 

intelektualnego, obniżenia sprawności intelektualnych;  

 Znajomośd różnic występujących pomiędzy wymienionymi pojęciami bliskimi 

niepełnosprawności intelektualnej a niepełnosprawnością intelektualną; 

 Psychospołeczne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim; 

 Wpływ poziomu funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim na możliwośd podjęcia zatrudnienia; 

 Diagnoza niepełnosprawności intelektualnej: co diagnozujemy? 

 Diagnoza dla selekcji i dla rehabilitacji; podejście psychometryczne i kliniczne; etapy 

diagnozy; rola wywiadu, obserwacji i analizy dokumentacji; 

 Metody do diagnozy niepełnosprawności intelektualnej z uwzględnieniem specyfiki 

grupy, do której mogą byd zastosowane. 

Uszkodzenie wzroku 

 Pojęcie tyflopedagogika, 

 Rozróżnienie pomiędzy osobami niewidzącymi, słabowidzącymi i ociemniałymi, 

 Wpływ czasu pojawienia się uszkodzenia wzroku na funkcjonowanie jednostki, 

 Konsekwencje uszkodzenia wzroku w poszczególnych obszarach: fizyczno-

zdrowotnym, orientacyjno-poznawczym, psychospołecznym. 

 Zjawisko kompensacji: definicja i przykłady, 

 Cele ogólne rehabilitacji osób z uszkodzeniem wzroku. 

Jąkanie 

 definicja zaburzenia 

 teorie jąkania: 

a) teoria fizjologiczna 
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b) teoria psychologiczna 

c) teoria lingwistyczna 

d) teoria biocybernetyczna 

 rodzaje jąkania – podział Tarkowskiego (1999) z uwzględnieniem kryteriów: 

a) kryterium fizjologiczne 

b) kryterium lingwistyczne 

c) kryterium psychologiczne 

 podział jąkania ze względu na moment uświadomienia sobie niepłynności mówienia 

 istota jąkania 

 niepłynnośd mówienia – podział Tarkowskiego (1999) z uwzględnieniem kryteriów: 

a) kryterium fizjologiczne 

b) kryterium lingwistyczne 

c) kryterium psychologiczne 

d) kryterium socjologiczne 

 niepłynnośd mówienia – rodzaje wyodrębnione przez Grzybowską i Tarkowskiego 

(1987a, za: Tarkowski, 1999, s. 19) i ich charakterystyka 

 różnica pomiędzy niepłynnością zwykłą a niepłynnością patologiczną 

 objawy niepłynności mówienia 

 reakcje towarzyszące niepłynności mówienia 

 giełkot – wyjaśnienie pojęcia, określenie objawów, wskazanie zależności między 

jąkaniem a giełkotem 

 osobowośd osób jąkających się – charakterystyka 

 trudności wynikające z jąkania się 

 terapia jąkania – istota, główne założenia, przykłady oddziaływao terapeutycznych 

wobec osób jąkających się 

Uszkodzenie słuchu 

 Metody badania uszkodzenia słuchu – podział i opis poszczególnych metod  

 Konsekwencje uszkodzenia słuchu dla funkcjonowania osoby: 

o rozwój poznawczy  

o rozwój emocjonalny i osobowościowy 

o funkcjonowanie społeczne  
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o funkcjonowanie zawodowe 

 Centralne zagadnienie/problem w rehabilitacji osób z uszkodzeniem słuchu 

 Rehabilitacja osoby z uszkodzeniem słuchu 

o Metody 

o Zespół 

o Przebieg  

 


