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 Wychowanie fizyczne w diagnozie i terapii dysfunkcji 

 

Forma zaliczenia: 
ZO 

Forma studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

stacjonarne zg.z siat. zg.z siat. zgodnie z siatką zgod. z siatką zg.z siat. 

niestacjonarne 1 1I Ćwiczenia  18 3 

 

 

Kierownik przedmiotu  : dr Włodzimierz Ziółkowski Prof. uczelni 

Realizatorzy: j.w. 

Wymagania wstępne:  

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas lekcji wychowania fizycznego i biologii w szkole 

podstawowej i średniej. 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 

Osiągnięcie przez studentów podstawowej wiedzy i umiejętności diagnozowania najczęściej 

występujących dysfunkcji w sferze intelektualnej, fizycznej i emocjonalnej oraz zasad 

stosowania odpowiedniej terapii.  

 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie 

do EK  dla 

kierunku 

Wiedza:  

K_W05 

 

 

 

 

K_W06 

K_W11 

Student: 

W05 - ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i 

specjalizacji pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę 

 

W06 – ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka           w cyklu 

życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak           i psychologicznym 

oraz społecznym 

W11 -ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, 

psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw kształcenia i 

wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, 

harmonii i dysharmonii, normy i patologii 

Umiejętności:  
 

K_U02 

 

 

 

 

K_U07 

 

 

 

K_U10 

Student: 

U02 - potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu 

pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych 

problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, 

pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania 

działań praktycznych 

U07 – ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego 

oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów  

i wzorów ludzkich zachowań 

U10 - potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej  

sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego 



wykonania pojawiających się zadań zawodowych 

 

Kompetencje społeczne:  

K_K05 

 
Student 

K05 - jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób 

profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i 

formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i 

cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości 

korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych 

 

 

Metody kształcenia: 

Podstawową formą służącą osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się jest prowadzenie 

zajęć z zakresu wychowania fizycznego grupowych i z wybranymi wychowankami. 

Metoda ćwiczeniowa obowiązuje w całym cyklu prowadzenia przedmiotu. 

 

Formy i proces sprawdzania stopnia osiągniętych efektów kształcenia: 
Przedmiotowe efekty kształcenia studentów sprawdzane są  poprzez: 

 

Efekt 

kształcenia 

Forma oceny 

Frekwencja 
Prowadzenie 

zajęć 

Umiejętność 

obserwacji 

ćwiczących 

Zaangażowanie 

podczas zajęć 
  ......... 

W  X X X    

U  X x x    

K X x x X    

        

 
 

Kryteria zaliczania i oceniania: 

Wiedza i umiejętności podstawowe, których opanowanie jest konieczne do otrzymania oceny pozytywnej  

to: znajomość podanych podstawowych pojęć i definicji,  

Wszystkie formy sprawdzania efektów kształcenia, które są oceniane, są punktowane- student otrzymuje 

do wiadomości  przed sprawdzianem szczegółowe zasady punktowania i informację o maksymalnej 

liczbie punktów. 

Procentowe ilości  uzyskanych przez studenta punktów na ćwiczeniach przeliczenie na ocenę 

 0 ÷ 49 %··-·niedostateczny (2) 

50 ÷ 59 %··-· dostateczny (3) 

60 ÷ 69 %··-·dostateczny plus(3,5) 

70 ÷ 79 %··-·dobry(4) 

80 ÷ 89 %··-·dobry plus(4,5) 

90 ÷ 100%··-· bardzo doby(5) 

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z prowadzonych dyscyplin.  

 

 



Treści ćwiczeń: 

Studenci samodzielnie prowadzą lekcje lub treningi z własną grupą studencką,                         

lub z grupą SP Abis. 

Po zrealizowaniu lekcji lub treningu wymieniają spostrzeżenia dotyczące: 

- oceny postawy ciała, 

- zauważonych wad budowy ciała (głowa, tułów, kręgosłup, kończyny dolne), 

- zaangażowania ucznia i poprawność wykonywania ćwiczeń, 

- współpracy w zespole, 

- szybkości opanowywania prostych i złożonych aktów ruchowych; 

Realizowane lekcje dotyczą następujących konkurencji i dyscyplin sportowych: 
1. Siatkówki 
2. Koszykówki 
3. Gier i zabaw ruchowych 
4. Ćwiczeń ogólnorozwojowych 
5. Pływania 
6. Gimnastyki 

Zajęcia prowadzone będą na dobrze przygotowanych i wyposażonych własnych obiektach 
uczelni. 

Uzupełnieniem ćwiczeń będą zajęcia poświęcone zapoznaniu się z punktami 

antropometrycznymi ciała oraz podstawowymi pomiarami diagnostycznymi ciała. 

Na ocenę będą mieć wpływ następujące składowe; 

- frekwencja, 

- konspekt i prowadzenie lekcji, 

- zaangażowanie podczas ćwiczeń, 

- umiejętność kierowania grupą ćwiczących. 

 

 

 

 

Literatura:  

Podstawowa (3-5 pozycji): 

1. Szot Z., Tomczak M., Proczek A., Paterek J.: Ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne, 

dwójkowe i piramidy. Nauczanie programowane. Wyd. Impuls 2009 

2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP 2009. 

3. Przepisy obowiązujące w zespołowych grach sportowych 

Uzupełniająca: 

 

Dr Dean Ornish, Spektrum, Warszawa 2015 

 

 

Bilans nakładu pracy studenta  i przyznanych punktów ECTS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rodzaje aktywności 

KONTAKTOWE 
-wymagające 

bezpośredniego 
udziału nauczycieli 

akademickich P
ra

k
ty

cz
n

e Nakład pracy studenta w godz. 

Studia stac. Studia nstac. 

Konwersatorium 
tak  

  

ćwiczenia 
tak tak 30 18 

Konsultacje praktyczne 
tak tak 20 20 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładow i 

ćwiczeń 
praca własna  5 17 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta godz. ECTS godz. ECTS 

GODZINY OGÓŁEM 55 3 55 3 

W tym godziny kontaktowe 30 0,5 18 0,5 

W tym obciążenie studenta pracą samodzielną 25 0,5 37 1,5 

 

 


