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Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Forma prowadzenia i godziny zajęć
seminarium: 10, ćwiczenia w pracowni umiejętności: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami, zaburzeniami i specyﬁką pracy związane z terapią zajęciową
dzieci.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

specjalistyczne zagadnienia z zakresu teorii, metodyki
i praktyki ﬁzjoterapii

O.W9

obserwacja pracy
studenta, zaliczenie
pisemne

W2

teoretyczne i metodyczne podstawy procesu uczenia
się i nauczania czynności ruchowych

C.W6

obserwacja pracy
studenta, zaliczenie
pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

kontrolować efekty postępowania
ﬁzjoterapeutycznego

O.U4

obserwacja pracy
studenta

U2

wykazać zaawansowane umiejętności manualne
pozwalające na zastosowanie właściwej techniki
z zakresu kinezyterapii, masażu i terapii manualnej
oraz specjalnych metod ﬁzjoterapii

C.U10

obserwacja pracy
studenta

O.K1

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

nawiązania i utrzymania pełnego szacunku kontaktu
z pacjentem, a także okazywania zrozumienia dla
różnic światopoglądowych i kulturowych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Rodzaje zajęć studenta
seminarium

10

ćwiczenia w pracowni umiejętności

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

konsultacje z prowadzącym zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć
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1.

Utrwalenie wiadomości dotyczących rozwoju
psychomotorycznego dziecka zdrowego , dziecka z
niepełnosprawnością ruchową oraz dziecka z
niepełnosprawnością intelektualną.
Etapy rozwoju małej i dużej motoryki u dziecka
zdrowego. Zaburzenia w rozwoju małej i dużej
motoryki u dziecka:
z niepełnosprawnością ruchową, z
niepełnosprawnością intelektualną.
Stopnie niepełnosprawności intelektualnej a
możliwości ruchowe dziecka.
Terapia zajęciowa: cele, rodzaje, metody, terapia
dzieci i dorosłych /podobieństwa i różnice.

W1, W2, K1

seminarium, ćwiczenia w
pracowni umiejętności

2.

Cele terapii zajęciowej dzieci. Metody i techniki terapii
zajęciowej dzieci.
Rodzaje działań terapeutycznych.
Zapoznanie studenta ze specyﬁką pracy w ośrodkach
szkolno-wychowawczych oraz placówkach leczniczych
dla dzieci .
Zapoznanie studenta ze strukturą organizacyjną i
środowiskiem placówki.
Rola zespołu terapeutycznego, organizacja i metody
pracy.
Ocena postępów usprawniania, arkusze obserwacji
dziecka.

U1, U2, K1

seminarium, ćwiczenia w
pracowni umiejętności

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Burza mózgów, Pokaz, Praca w grupie, Seminarium, Warsztat
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium

zaliczenie pisemne

Zaliczenie na ocenę – pisemny test wiedzy z przedmiotu

ćwiczenia w pracowni
umiejętności

obserwacja pracy studenta

wymagane 100% obecności i aktywne uczestnictwo w
ćwiczeniach praktycznych,

Dodatkowy opis
Kryteria oceny testu:
0-10 – ndst
11 pkt. – dst
12 – 13 pkt. – dst +
14 – 15 pkt. – db
16 – 17 pkt. – db +
18 – 20 pkt. – bdb
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Standard kształcenia - efekty uczenia się
Kod

Treść

C.U10

wykazać zaawansowane umiejętności manualne pozwalające na zastosowanie właściwej techniki z zakresu
kinezyterapii, masażu i terapii manualnej oraz specjalnych metod ﬁzjoterapii

C.W6

teoretyczne i metodyczne podstawy procesu uczenia się i nauczania czynności ruchowych

O.K1

nawiązania i utrzymania pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także okazywania zrozumienia dla różnic
światopoglądowych i kulturowych

O.U4

kontrolować efekty postępowania ﬁzjoterapeutycznego

O.W9

specjalistyczne zagadnienia z zakresu teorii, metodyki i praktyki ﬁzjoterapii
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