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PJM i SJM w komunikacji niesłyszących i słyszących użytkowników języka
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Instytut Filozofii
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Nazwa kierunku:
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Nazwa programu kształcenia:
WH-KK-O-I-S-16/17Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 34 konwersatorium 30 ZO

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr MAŁGORZATA  STECEWICZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu: Zapoznanie studentów z problematyka PJM i SJM w komunikacji niesłyszących i słyszących użytkowników języka.

Wymagania wstępne: Elementarna wiedza z zakresu językoznawstwa oraz logiki formalnej i nieformalnej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student rozpoznaje i wyjaśnia tezy i
argumenty
formułowane w rozprawach dotyczących
tematyki
konwersatorium mieszczącej się w ramach
szeroko
rozumianych nauk o języku, informacji i
komunikacji, rozpoznaje i przedstawia ich
założenia
teoretyczne oraz konsekwencje
empiryczne.

K_W09
K_W10

H1A_W04
H1A_W06
H1A_W07
H1A_W07

EP11

Student zna i charakteryzuje typy
komunikacji oraz
funkcje języka uwzględniane w
omawianych na
zajęciach koncepcjach.

K_W07
K_W13

H1A_W04
H1A_W06
H1A_W09
H1A_W09
S1A_W05

EP22

Nazywa i wymienia zasady rządzące
efektywna
interakcja językową, w tym wymiana
informacji
naukowej.

K_W14
K_W15

H1A_W08
H1A_W08EP33
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umiejętności

Student samodzielnie definiuje cele
swojego
rozwoju i planuje indywidualna scieżkę
kształcenia.

K_U02 H1A_U02
H1A_U03EP41

Student przygotowuje krótka prace
badawcza na
temat określony przez prowadzącego
zajęcia, a jej
wyniki publikuje i upowszechnia za pomocą
narzędzi internetowych.

K_U05
K_U07
K_U09

H1A_U02
H1A_U02
H1A_U03
H1A_U06
H1A_U07
H1A_U08
H1A_U09
H1A_U10

EP52

Student rozpoznaje motywy i cele działań
komunikacyjnych innych ludzi, ustala
kryteria i
procedury udanej interakcji
komunikacyjnej
zorientowanej na określony cel.

K_U10
K_U12
K_U13

H1A_U04
H1A_U04
H1A_U05
H1A_U05
H1A_U06
H1A_U07

EP63

kompetencje społeczne

Student ma świadomość odpowiedzialności
za swój rozwój intelektualny. K_K01 H1A_K01EP71

Student docenia znaczenie wiedzy o
mechanizmach komunikacji językowej dla
organizacji efektywnej współpracy w
zespole, chętnie korzysta ze swojej wiedzy
eksperckiej wyjaśniając poznawcze i
kulturowe uwarunkowania aktów
komunikacyjnych.

K_K03
K_K04
K_K05
K_K10

H1A_K02
H1A_K03
H1A_K03
H1A_K05
H1A_K06

EP82

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: PJM i SJM w komunikacji niesłyszących i słyszących użytkowników języka

Forma zajęć: konwersatorium

2
1. Wprowadzenie w problematykę przedmiotu. Surdopedagogika, surdopsychologia,
surdologopedia.
Głusi? Niesłyszący? Głuchoniemi. Co i jak słyszymy? Do czego jest nam potrzebny słuch? Czy brak
słuchu to niepełnosprawność?

4

2
2. Sytuacja komunikacyjna osób niesłyszących w różnych fazach życia ? osoba niesłysząca w
społeczności słyszących i w społeczności niesłyszących, CODA. Mówić czy migać? Edukacja
niesłyszących. Czy głusi muszą uczyć się języka migowego?

4

4
3. Naturalny język migowy a system językowo-migowy. Historia języka migowego. Język czy języki
migowe? Zróżnicowanie narodowych języków migowych. Język migowy jako przedmiot badań
naukowych.

4

6
4. Tożsamość językowa i kulturowa Głuchych w USA i w Europie. Głusi w Polsce. Głusi jako
mniejszość
językowa i kulturowa (teatr, film, poezja migana). Sławni głusi i Głusi.

4

85. Wprowadzenie do lingwistyki migowej. Cechy naturalnego języka migowego. Definiowanie,
opisywanie, zapisywanie znaków migowych: zapis gestograficzny, Sign Writign. 4

86. Nauczanie języka migowego - nauczanie słyszących i niesłyszących, Baby Signs. Przegląd
podręczników i słowników. Wybrane znaki ideograficzne i podstawowe elementy gramatyki PJM. 4

Wykład konwersatoryjny, dyskusja problemowa, analiza przypadkówMetody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8

PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest (a) obecność na zajęciach (b) zaliczenie na pozytywna
ocenę sprawdzianu oraz (c) zaliczenie na pozytywna ocenę projektu zaliczeniowego
opublikowanego w Internecie.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena końcowa z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równy ocenie z konwersatorium
(zaliczenie z ocena). Ocena z
konwersatorium (zaliczenie z ocena) jest średnia arytmetyczna ocen za projekt zaliczeniowy oraz
za sprawdzian
zaliczeniowy.
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Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

8Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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