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Nazwa modułu (bloku przedmiotów):  
FAKULTET NAUCZYCIELSKI 2 

Kod modułu: 

Nazwa przedmiotu:  
DYSLALIA 

Kod przedmiotu: 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 
INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY 
Nazwa kierunku: 
FILOLOGIA 
Forma studiów: 
STUDIA STACJONARNE 

Profil kształcenia: 
PRAKTYCZNY 

Specjalność: 
FILOLOGIA ANGIELSKA – 
NAUCZYCIELSKA 

Rok / semestr:  
3/6 

Status przedmiotu /modułu: 
WYBIERALNY 

Język przedmiotu / modułu: 
POLSKI 

Forma 
zajęć wykład ćwiczenia 

laboratoriu
m 

projekt 
seminariu

m 

inne  
(wpisać 

jakie) 
Wymiar 
zajęć 
 

 30     

 

Koordynator przedmiotu / 
modułu 
 

dr Iwona Kijowska 

Prowadzący zajęcia 
 

dr Iwona Kijowska 

Cel przedmiotu / modułu 
 

1. Poznanie zaburzeń rozwoju mowy i wad wymowy. 
2. Określenie przyczyn powstawania dyslalii. 
3. Diagnoza dyslalii. 
4.  Umiejętność pracy korekcyjnej w przypadku dyslalii – 

metodyka postępowania i metody korekcji. 
5. Dojrzałość szkolna dziecka a dyslalia. 

Wymagania wstępne 
 

Wiedza z zakresu fonetyki języka polskiego oraz psychologii 
rozwojowej. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Nr Opis efektu kształcenia 

Odniesieni
e do 

efektów 
dla 

kierunku 

01 
Student opisuje zależności pomiędzy prawidłowym kształtowaniem się mowy a 

występowaniem zaburzeń i odchyleń w tym obszarze. 
K_W02 

02 
Student odtwarza uporządkowaną wiedzę z zakresu zaburzeń rozwoju mowy i 

metod pracy korekcyjnej. 
K_W05 
K_W10 

03 
Student posługuje się językiem specjalistycznym  i porozumiewa się nim w 

sposób spójny w kontekście zagadnień terapii mowy K_U07 

04 
Student wykorzystuje wiedzę na temat metod postępowania korekcyjnego 

do tworzenia indywidualnych programów pracy z dzieckiem z dyslalią 
K_U03 
K_U12 



05 
Student podejmuje, w oparciu o posiadaną wiedzę, działania zmierzające 

do oceny stanu mowy dziecka. Wykorzystuje znane metody diagnozy. 
K_U13 

06 
Student identyfikuje oraz znajduje rozwiązania problemów uczniów z 

zaburzeniami w zakresie mowy 
 

K_K05 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 
nie dotyczy 
Ćwiczenia 

1. Wyjaśnienie pojęć funkcjonujących w temacie dyslalii. 
2. Poznanie narzędzi badawczych. Postępowanie diagnostyczne. 
3. Praca korekcyjna: ćwiczenia wstępne i metody korekcji. 
4. Programy indywidualnej pracy terapeutycznej z dzieckiem. Etapy terapii w przypadku 

dyslalii. 
5. Konstruowanie indywidualnych programów pracy z dzieckiem z dyslalią. 

 
 
Laboratorium 
nie dotyczy 
Projekt 
nie dotyczy 
 

 

Literatura 
podstawowa 

-Balejko A., Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy, Białystok 1992 r. 
- - Billewicz G., Zioło B., Kwestionariusz badania mowy, Kraków 2004 r. 
- Demel G., Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, WSiP, Warszawa 
1994 r. 
-  Minczakiewicz E. M., Mowa – rozwój – zaburzenia – terapia. Wydawnictwo 
Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 1997 r. 
- Sołtys – Chmielowicz A., Zaburzenia artykulacji. Teoria i praktyka., Impuls, 
Kraków 2008 r. 
- Skorek E.M., Reranie. Profilaktyka, diagnoza, korekcja, Impuls, Kraków 2003 
r. 

 
Literatura 
uzupełniająca 
 

- Gałkowski T., Jastrzębowska G., Logopedia – pytania i odpowiedzi. 
Interdyscyplinarne podstawy logopedii T1, 2. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Opolskiego, Opole 2003 r. 
 
- Rakowska A., Język komunikacja niepełnosprawność – wybrane zagadnienia. 
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej., Kraków 2003 r. 
- Skorek E. M., Z logopedią na ty – podręczny słownik logopedyczny. Oficyna 
Wydawnicza Impuls, Kraków 2005 r. 

- Styczek I., Logopedia,. Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1983 r 

 
 

 

 

Metody kształcenia 

 

Prezentacja multimedialna, objaśnienia, ćwiczenia przedmiotowe. 



Metody weryfikacji efektów kształcenia 
Nr efektu kształcenia 

 

Ocena cząstkowa: indywidualne rozwiązywanie zadań w ramach ćwiczeń (na 
zajęciach oraz domowych ) 

3, 4 

Ocena formująca: praca w zespołach 5, 6 

Ocena podsumowująca: test z pytaniami otwartymi i wyboru 1, 2 

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

 

 

 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 
 Liczba godzin   
Udział w wykładach  
Samodzielne studiowanie tematyki 
wykładów 

 

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych i 
laboratoryjnych* 

30 

Samodzielne przygotowywanie się do 
ćwiczeń* 

10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. *  
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 5 
Udział w konsultacjach 5 
Inne  
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 2 

Liczba p. ECTS związana z zajęciami 
praktycznymi* 

 

40 
(30+10) 
1,6 ECTS 

Liczba p. ECTS  za zajęciach wymagające 
bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich 

35 
(30+5) 

1,4 ECTS 

 
 
 


