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Przedmioty w module instruktor gimnastyki korekcyjnej 

Kolejność przedmiotów wg planu studiów 

 

Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością instruktor gimnastyki 

korekcyjnej oraz instruktor przygotowania 
motorycznego/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Diagnostyka szczegółowa postawy ciała  

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 2 ECTS 
7 Rodzaj modułu do wyboru 
8 Rok studiów pierwszy 
9 Semestr pierwszy 
10 Typ zajęć wykłady i ćwiczenia 
11 Liczba godzin wykłady 15h, ćwiczenia 15 h 
12 Koordynator Dr hab. Dorota Groffik 
13 Prowadzący Dr hab. Dorota Groffik, dr Beata Nowak 
14 Język wykładowy polski  
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Znajomość anatomii topograficznej i czynnościowej 
człowieka, fizjologii człowieka, umiejętności z zakresu 
metodyki nauczania ruchu. 

18 Efekty kształcenia Student posiada wiedze na temat wad postawy ciała, w tym 
patogenezy i objawów klinicznych, w aspekcie doboru 
optymalnych technik i racjonalnego stosowania środków 
fizjoterapii. Potrafi przeprowadzać badania funkcjonalne 
narządu ruchu niezbędne dla doboru środków fizjoterapii, 
wykonywania zabiegów i stosowania odpowiednich metod 
terapeutycznych w pracy z pacjentami z wadami postawy. 
Potrafi obsługiwać aparaturę pomiarową stosowaną w 
diagnostyce wad postawy. Potrafi poprawnie przedstawić 
efekty swojej pracy w jasny i usystematyzowany sposób 
przeprowadzić zajęcia korekcyjne lub terapię. 
WF_W04, WF_W06, WF_W11, WF_W12, WF_W13, 
WF_U03, WF_U17, WF_U18, WF_K04, WF_K11 
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19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Prezentacja multimedialna, wykład, praktyczny pokaz metod 
diagnostycznych 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Kolokwium pisemne oraz zaliczenie praktyczne z 
umiejętności badania postawy ciała oraz przeprowadzania 
testów funkcjonalnych. 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Obecność na zajęciach, zaliczenie z oceną na podstawie 
średniej ocen z kolokwiów cząstkowych. Egzamin 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Zapoznanie z metodami diagnostycznymi stosowanymi w 
ortopedii, dotyczącymi postawy ciała i urazów sportowych. 

 Posture diagnosis 
Content (description 
shortened) 

Introduction to diagnostic methods used in orthopedics, 
regarding posture and sports injuries. 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Rozwój postawy w procesie ontogenezy. Neurorozwojowa 
analiza postawy ciała. Metody oceny postawy ciała i 
możliwości ich zastosowania w prowadzeniu badań 
naukowych. Skoliozy – wprowadzenie i diagnostyka. 
Przegląd metod stosowanych w terapii wad postawy ciała, ze 
szczególnym uwzględnieniem skolioz. Wady stóp, kręcz 
karku – etiologia, diagnostyka i terapia. Postawa ciała: 
definicje i pojęcia. Postawa a budowa ciała. Fizjologiczne 
mechanizmy warunkujące postawę i równowagę ciała.  
Systematyka pozycji wyjściowych i ćwiczeń korekcyjnych z 
wykorzystaniem sterowania oddolnego i odgórnego w 
płaszczyźnie czołowej, płaszczyźnie strzałkowej. Wybrane 
testy funkcjonalne stosowane w diagnostyce wad postawy 
ciała. Metody czynnościowej oceny mięśni tułowia i obszaru 
miednicy. Metody badań postawy ciała, między innymi 
badanie oglądowe, pomiar krzywizn inklinometrem, badanie 
według Kasperczyka. Wybrane zobiektywizowane metody 
oceny postawy ciała. Skoliozy: wybrane teorie powstawania, 
patomechanika, podział. Kompensacja i przewidywanie 
progresji skolioz. Wybrane metody stosowane w terapii 
skolioz. Wybrane metody stosowane w terapii skolioz.  
Realizacja zaplanowanej terapii dla wad postawy wad klatki 
piersiowej i skolioz, Prowadzenie zajęć w oparciu o własne 
konspekty, z komentarzem prowadzącego. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Kilar J., Lizis P. (1996), Badanie narządu ruchu w 
rehabilitacji, Wydawnictwo Kasper, Kraków 2. McRae R. 
(2004), Kliniczne badanie ortopedyczne, Wydawnictwo 
Medyczne Urban&Partner, Wrocław 3. Wlaszek R., 
Kasperczyk T., Magiera L. (2007), Diagnostyka w 
kinezyterapii i masażu, Wydawnictwo BIOSPORT, Kraków 
4. Buckup K. (1995), Testy kliniczne w badaniu kości, 
stawów i mięśni, PZWL, W-a 5. Jorritsma W. (2004), 
Anatomia na żywym człowieku, Urban&Partner, Wrocław  

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o 
kulturze fizycznej 
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kształcenia 
26 Sposób określenia 

liczby punktów ECTS 
Nakładowi pracy studenta, w wymiarze 25-30 godzin, 
odpowiada 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS  

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

0 ECTS 

 

 

 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością instruktor gimnastyki 

korekcyjnej oraz instruktor przygotowania 
motorycznego/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Masaż w korekcji wad postawy 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 2 ECTS 
7 Rodzaj modułu do wyboru 
8 Rok studiów pierwszy 
9 Semestr czwarty 
10 Typ zajęć ćwiczenia 
11 Liczba godzin ćwiczenia 30 h 
12 Koordynator Kierownik Zakładu WF , dr P. Kuczek, 
13 Prowadzący Dr Wiesław Wojtanowski 
14 Język wykładowy polski  
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii i 
biomechaniki narządu ruchu oraz kinezyterapii wad 
postawy. 

18 Efekty kształcenia Student posiada wiadomości dotyczące teorii masażu, 
technik wykonywania masażu klasycznego, pourazowego 
(izometrycznego, centryfugalnego). Potrafi zastosować 
masaż w przypadku wad postawy i zastosować mobilizacje 
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stawów osiowych. 
Rozumie znaczenie oddziaływania technikami masażu na 
wady postawy. 
WF_W11, WF_W12, WF_U17, WF_U19, WF_K02, 
WF_K11 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Pokaz i objaśnienie, nauczanie z wykorzystaniem środków 
audiowizualnych, metody praktycznego działania 
manualnego z zakresu masażu, terapii manualnej i 
kinezyterapii. Praca strukturalna i zastosowanie masażu 
powięziowego. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia 

Sprawdzian pisemny dotyczący wybranych zagadnień z 
zakresu teorii i metodyki masażu oraz terapii manualnej, 
ocena zdolności manualnych i umiejętności wykonania 
poszczególnych technik. 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną semestr drugiego. Zaliczenie teoretyczne 
i praktyczne z zakresu wybranych masaży i elementów 
terapii manualnej. 
 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Doskonalenie masażu klasycznego,  leczniczego oraz 
elementów  terapii manualnej. Zapoznanie z poszerzonymi  
pojęciami zasad i metod wykonywania masażu klasycznego, 
masażu pourazowego, (centryfugalnego, izometrycznego ), 
masażu klasycznego w wybranych jednostkach 
chorobowych oraz umiejętność mobilizacji biernych i 
czynnych na wybranych mięśniach i stawach. 

 Posture diagnosis 
Content (description 
shortened) 

 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

1. Teoria i praktyka masażu klasycznego. Techniki masażu. 
2. Metodyka masażu mięśni grzbietu i mięśni 

przykręgosłupowych. 
3. Metodyka masażu kończyn dolnych: stopa, staw 

skokowy, podudzie. 
4. Metodyka masażu kończyn dolnych: staw kolanowy, 

udo, staw biodrowy. Kończyna dolna jako całość. 
5. Metodyka masażu powłok brzusznych i klatki 

piersiowej. 
6. Metodyka masażu kończyn górnych: ręka, staw 

nadgarstkowy, przedramię. 
7. Metodyka masażu kończyn górnych: staw łokciowy, 

ramię, staw barkowy. Kończyna górna jako całość. 
8. Metodyka masażu karku, twarzy, głowy i szyi. 
9. Masaż całego ciała. 
10. Masaż izometryczny. 
11. Masaż centryfugalny. 
12. Masaż powięziowy. 
Masaż klasyczny w wybranych wadach postawy i 
jednostkach chorobowych. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

 
1. Magiera L,  Kasperczyk T. - "Segmentarny masaż 
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klasyczny - teoria i praktyka", Kraków 2007, 
Wydawnictwo BIO-STYL 

2. Kasperczyk T. ,i wsp. - "Masaż z elementami 
rehabilitacji", Kraków 2006, Wydawnictwo REHMED 

3. Prochowicz Z.- "Podstawy masażu leczniczego", 
Warszawa 2006, Wydawnictwo lekarskie PZWL 

4. Lewit K. 1984. Leczenie manualne zaburzeń czynności 
narządu ruchu. PZWL, Warszawa. 

5. Neumann H.D. 1992. Medycyna manualna. PZWL, 
Warszawa. 

6. Rakowski A. 1994. Kręgosłup w stresie. GWP, Gdańsk. 
7. Walaszek R. i WSP. 2007. Diagnostyka w kinezyterapii i 

masażu. BIOSPORT, Kraków 
8. Wojtanowski W. 2008. Terapia manualna w korekcji wad 

postawy. PWSZ, Tarnów. 
 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o 
kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Nakładowi pracy studenta, w wymiarze 25-30 godzin, 
odpowiada 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS  

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

0 ECTS 

 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością instruktor gimnastyki 

korekcyjnej oraz instruktor przygotowania 
motorycznego/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Ćwiczenia prozdrowotne 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 2 ECTS 
7 Rodzaj modułu do wyboru 
8 Rok studiów pierwszy 
9 Semestr pierwszy 
10 Typ zajęć ćwiczenia 
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11 Liczba godzin ćwiczenia 30 h 
12 Koordynator Dr hab. Dorota Groffik 
13 Prowadzący Dr hab. Dorota Groffik, Dr Wiesław Wojtanowski 
14 Język wykładowy polski  
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z zakresu zdrowego stylu życia. 
18 Efekty kształcenia Student zna założenia koncepcji „health-related fitness”, 

oraz aktywności fizycznej prozdrowotnej, zna mechanizmy 
jej wpływania na poprawę lub utrzymanie prawidłowego 
funkcjonowania organizmu i zdrowia w odróżnieniu od 
aktywności nastawionej na zdobywanie coraz to nowych 
osiągnięć motorycznych („motor-fitness performance”). 
Posiada pogłębioną umiejętność planowania aktywności 
fizycznej lub treningu prozdrowotnego osób z każdej grupy 
wiekowej. Potrafi dostosować rodzaj i intensywność 
aktywności do poziomu wydolności i umiejętności 
motorycznych podopiecznego. Rozpoznaje zagrożenia 
wynikające z wykonywania określonych ćwiczeń przez 
konkretną osobę (dziecko z wadą postawy, osoba starsza lub 
chora). 
WF_W01, WF_W02, WF_W06, WF_W08, WF_U04, 
WF_U08, WF_U17, WF_K02, WF_K11 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykłady, prezentacje power point, filmy edukacyjne i 
materiały audio. Testy i ćwiczenia praktyczne badające 
sprawność i zdrowie człowieka. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Kolokwia pisemne, ocena przygotowanej przez studenta na 
wcześniej zadany temat prezentacji. Ocenie podlega 
zawartość merytoryczna prezentacji, jej strona estetyczna i 
wkład włożonej pracy a także sposób prezentacji i jakość 
odpowiedzi studenta na pytania pojawiające się w trakcie jej 
omawiania. 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Ocena końcowa jest średnią ocen z pisemnych kolokwiów 
cząstkowych, realizowanych w trakcie semestru i 
przygotowanej przez studenta prezentacji na temat 
dotyczący aktywności prozdrowotnej. Warunkiem zaliczenia 
jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie 
pozytywnej oceny ze wszystkich sprawdzianów pisemnych. 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Koncepcja „health-related fitness”, jej założenia i cele. 
Wpływ aktywności fizycznej na funkcjonowanie organizmu. 
Sposoby postępowania mające zapewnić utrzymanie 
wydolności prozdrowotnej człowieka w różnych etapach 
jego rozwoju. Trening fizyczny i warunki jego 
bezpieczeństwa w wybranych jednostkach chorobowych. 

 Posture diagnosis 
Content (description 
shortened) 
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23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Funkcjonowanie organizmu podczas uprawiania aktywności 
fizycznej, Ocena wydolności prozdrowotnej – ćwiczenia 
praktyczne, Stymulowanie prawidłowego rozwoju dziecka 
do 3-go roku życia, Stymulowanie prawidłowego rozwoju 
dziecka w wieku przedszkolnym, Opowieść ruchowa – 
ćwiczenia fizyczne pobudzające wyobraźnię, Zabawy z 
elementami masażu, Metoda Ruchu Rozwijającego – 
ćwiczenia praktyczne, Zasady prowadzenia treningu 
prozdrowotnego dla osób z nadwagą i otyłością, chorobą 
niedokrwienną serca, astmą oskrzelową, POChP, cukrzycą, 
chorobą nadciśnieniową, osteoporozą, osób obciążonych 
dużym ryzykiem upadku. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Bogdanowicz M., Okrzesik D. „Opis i planowanie zajęć 
według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki 
Sherborne”, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk, 2005. 

2. Figurska M., Figurski T. „Nordic walking -dla ciebie”, 
Wyd. Interspar, 2008. 

3. Gallagher-Mundy Ch. „Ćwiczenia z piłką”, Świat 
Książki, 2007. 

4. Grofik D. „Metodyka stosowania ćwiczeń fizycznych w 
profilaktyce i terapii”, AWF Katowice, 2009. 

5. Kaczara J. „Masaż niemowlęcia”, Wyd. Astrum, 
Wrocław, 1997. 

6. Kasperczyk T. „Wady postawy ciała. Diagnostyka i 
leczenie”, Wyd. Kasper, Kraków, 1996. 

7. Kuński H. „Trening zdrowotny osób dorosłych”, 
Medsportpress, W-wa, 2003. 

8. Kutzner-Kozińska M. „Proces korygowania wad 
postawy”, AWF W-wa, 2006. 

9. Martin S. „Ciało i umysł. Znane i mniej znane formy 
terapii”, Wyd. Medium, W-wa, 1993. 

10. Owczarek S., Bondarowicz. „Zabawy i gry ruchowe 
w gimnastyce korekcyjnej”, WSiP, W-wa, 1997. 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o 
kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Nakładowi pracy studenta, w wymiarze 25-30 godzin, 
odpowiada 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS  

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

1 ECTS 

 
Nr Nazwa pola Opis  
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pola 
1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością instruktor gimnastyki 

korekcyjnej oraz instruktor przygotowania 
motorycznego/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Psychologia rozwojowa  

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 2 ECTS 
7 Rodzaj modułu do wyboru 
8 Rok studiów drugi 
9 Semestr czwarty 
10 Typ zajęć wykłady i ćwiczenia 
11 Liczba godzin wykłady 15h, ćwiczenia 15 h 
12 Koordynator Kierownik Zakładu WF , dr P. Kuczek, 
13 Prowadzący Mgr Jolanta Pikul-Witek 
14 Język wykładowy polski  
15 Zakres nauk 

podstawowych 
Nauki o kulturze fizycznej 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Ukończony kurs psychologii ogólnej 
18 Efekty kształcenia Wiedza 

Student  opanował wiedzę dotyczącą rozwoju biologicznego 
człowieka, jak również rozwoju poznawczego, społecznego, 
emocjonalnego, moralnego, osobowościowego. Zna 
problemy wychowawcze oraz zagrożenia  związane z 
rozwojem dzieci i  młodzieży. Dostrzega związki tych 
procesów ze zmianami w otaczającym środowisku 
społecznym. 
Umiejętności 
Posiada umiejętność wglądu i zrozumienia sytuacji 
wychowanka oraz optymalnego interpretowania jego 
zachowania ,co pozwala na lepsze ukierunkowanie i 
wykorzystanie jego potencjału, jak również nauczenie go 
odpowiednich form reagowania i skuteczniejszego  
rozwiązywania powstałych problemów i konfliktów. 
Kompetencje  społeczne 
Rozumie konieczność  systematycznego wzbogacania swojej 
wiedzy , szukania nowych rozwiązań  pozwalających na 
ukształtowanie właściwej relacji z wychowankami i  
prawidłowe identyfikowanie  występujących problemów. 
Monitoruje swe zachowania, aby doskonalić 
funkcjonowanie w grupie. 
WF_W01, WF_W02, WF_W03, WF_W05, WF_U06, 
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WF_U07, WF_K02, WF_K11 
19 Stosowane metody 

dydaktyczne 
Podczas wykładów wykorzystany zostanie rzutnik 
multimedialny, aby ułatwić słuchaczom przyswojenie 
omawianych treści , natomiast na ćwiczeniach  zastosowane 
zostaną elementy zajęć warsztatowych oraz panele 
dyskusyjne. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Studenci wykonują pracę pisemną w trakcie semestru   oraz  
zdają końcowy egzamin pisemny (testowy). 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Pozytywny wynik egzaminu pisemnego (testowego) 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Zakres kursu obejmuje  podstawowe problemy  psychologii 
rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem problematyki  
dzieci i młodzieży. 

 Posture diagnosis 
Content (description 
shortened) 

 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Wyklady 
Przedmiot, zadania i działy współczesnej psychologii 
rozwojowej 
Istota rozwoju psychicznego. Cechy i rodzaje zmian 
rozwojowych 
Uwarunkowania  procesu zmian rozwojowych. Mechanizmy 
biologiczne i społeczne. 
Koncepcje rozwoju człowieka 
Przebieg  rozwoju poznawczego 
Rozwój społeczny jako przygotowanie do uczestnictwa w 
życiu zbiorowym  i tworzenia nowych relacji 
interpersonalnych 
Zakres i dynamika rozwoju emocjonalnego. 
Mechanizmy rozwoju moralnego. 
Kształtowanie się osobowości w ujęciu  wybranych teorii 
psychologicznych. 
 
Ćwiczenia 
Rozwój fizyczny i motoryczny dzieci i  młodzieży. 
Indywidualny charakter rozwoju psychicznego 
Rozwój psychoseksualny. Przyjaźnie heteroseksualne. 
Wspomaganie osób z zaburzeniami   rozwojowymi. 
Funkcjonowanie  dzieci i młodzieży w środowisku  
społecznym/ 
Agresja i jej  uwarunkowanie  
Młodzież w okresie adolescencji. 
 Problemy wczesnej dorosłości 
 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 
Trempała J. (red.) Psychologia rozwoju człowieka. Wyd. 
Nauk. PWN  Warszawa 2011 
Harwas-Napierała B., Trempała J.(red.) Psychologia rozwoju 
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człowieka. Wyd .Nauk.PWN  Warszawa  2002 
Schaffer  R.H. Psychologia rozwojowa. Podstawowe pojęcia. 
Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego   Kraków 2010 
Brzezińska A. ,Appelt K.,Ziółkowska B. Psychologia 
rozwoju człowieka. GWP  Sopot 2016 
Literatura  uzupełniaj ąca 
Kaja B.M. Psychologia wspomagania rozwoju. Zrozumieć 
świat życia człowieka. GWP Gdańsk 2010 
Pervin  L.A.,  Psychologia osobowości. GWP Gdańsk  2005 
Colman A.M., Bryant P.E. Psychologia  rozwojowa .Wyd. 
Zysk i S-ka. Poznań 1997 
 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o 
kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Nakładowi pracy studenta, w wymiarze 25-30 godzin, 
odpowiada 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS  

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

1 ECTS 

 
 

Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością instruktor gimnastyki 

korekcyjnej oraz instruktor przygotowania 
motorycznego/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Metodyka treningu prozdrowotnego 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 2 ECTS 
7 Rodzaj modułu do wyboru 
8 Rok studiów drugi 
9 Semestr trzeci 
10 Typ zajęć wykłady i ćwiczenia 
11 Liczba godzin wykłady 15h, ćwiczenia 15 h 
12 Koordynator Kierownik Zakładu WF , dr P. Kuczek, 
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13 Prowadzący Dr Magdalena Kwiek 
14 Język wykładowy polski  
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z zakresu ćwiczeń korekcyjnych, 
prozdrowotnych oraz metod kinezyterapeutycznych. 

18 Efekty kształcenia Student zna metody treningu prozdrowotnego. Wie czym 
różni się trening prozdrowotny od wyczynowego i wie jak ta 
różnica odzwierciedla się w metodologii. Potrafi doskonalić 
plan pracy nauczyciela gimnastyki korekcyjnej, oraz 
poszerza warsztat pracy w zakresie kinezyterapii 
poszczególnych wad postawy. Potrafi wprowadzać nowe 
metody kinezyterapeutyczne z zastosowaniem pracy 
strukturalnej i technik powięziowych. 
Rozumie znaczenie treningu prozdrowotnego dla osób w 
różnym wieku. 
WF_W02, WF_W06, WF_W08, WF_U06, WF_U07, 
WF_U08, WF_U17, WF_K02, WF_K04, WF_K11 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Zajęcia praktyczne na sali korekcyjnej oraz  wykłady w 
formie pokazów multimedialnych oraz filmy z zakresu 
metodyki ćwiczeń korekcyjnych. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Zaliczenie praktyczne (prowadzenie zajęć  na podstawie 
opracowanego konspektu), zaliczenie teoretyczne z 
metodyki korektywy i metodyki ćwiczeń prozdrowotnych. 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną. Zaliczenie praktyczne i teoretyczne. 
Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest frekwencja i aktywny 
udział w zajęciach, przygotowywanie się teoretyczne z 
tematu każdych kolejnych zajęć. Egzamin 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Doskonalenie rocznego planu pracy nauczyciela gimnastyki 
korekcyjnej, opracowanie konspektów  dla dzieci z 
poszczególnymi wadami postawy oraz wprowadzenie 
nowych metod ćwiczeń prozdrowotnych. 

 Posture diagnosis 
Content (description 
shortened) 

 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Zasady przygotowania rocznego planu pracy nauczyciela 
gimnastyki korekcyjnej. Metody zaangażowania rodziców 
dzieci z wadami postawy w proces ich korekcji. 
Opracowanie testów oceniających postępy uczniów. Praca 
nad przygotowywaniem konspektów – analiza przykładów. 
Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej. Metoda 
opowieści ruchowej – praca z dziećmi w wieku 
przedszkolnym. Ćwiczenia w obwodzie stacyjnym. 
Wykorzystanie muzyki w korekcji wad postawy. Ćwiczenia 
korekcyjne w wodzie. Elementy nowych technik i metod 
(ocena postawy ciała w pracy strukturalnej, techniki 
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powięziowe) w korekcji wad postawy. 
24 Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 
1. Bogdanowicz M., Okrzesik D. „Opis i planowanie 

zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego 
Weroniki Sherborne”, Wydawnictwo Harmonia, 
Gdańsk, 2005. 

2. Gallagher-Mundy Ch. „Ćwiczenia z piłką”, Świat 
Książki, 2007. 

3. Grofik D. „Metodyka stosowania ćwiczeń fizycznych 
w profilaktyce i terapii”, AWF Katowice, 2009. 

4.  
5. Kasperczyk T., (1996), Wady postawy ciała, 

diagnostyka i leczenie, Wyd. Kasper, Kraków,  
6. Kutzner-Kozińska M., (2001) Proces korygowania 

wad postawy, Wyd. AWF Warszawa, 
7. Owczarek S (1997) Zabawy i gry w gimnastyce 

korekcyjnej, WSiP Warszawa 
8. Owczarek S. (1998) Atlas ćwiczeń korekcyjnych, 

WSiP, Warszawa 
9. Zeyland-Malawka E. (2003) Ćwiczenia korekcyjne, 

AWF Gdańsk. 
10. Patalas R (2005) Program gimnastyko korekcyjno-

kompensacyjnej klasy I-III, Wydawnictwo BK, 
Wrocław. 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o 
kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Nakładowi pracy studenta, w wymiarze 25-30 godzin, 
odpowiada 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS  

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

0 ECTS 

 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością instruktor gimnastyki 

korekcyjnej oraz instruktor przygotowania 
motorycznego/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Podstawy kinezyterapii 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
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przedmiotu 
5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 2 ECTS 
7 Rodzaj modułu do wyboru 
8 Rok studiów drugi 
9 Semestr czwarty 
10 Typ zajęć wykłady i ćwiczenia 
11 Liczba godzin wykłady 15h, ćwiczenia 15 h 
12 Koordynator Kierownik Zakładu WF , dr P. Kuczek, 
13 Prowadzący Dr hab. Agnieszka Jankowicz-Szymańska 
14 Język wykładowy polski  
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 
18 Efekty kształcenia Wie, czym zajmuje się kinezyterapia; zna wpływ ruchu i 

braku ruchu na organizm; rozumie podstawowe pojęcie 
związane z leczeniem ruchem; zna podział ćwiczeń i 
zabiegów leczniczych; zna pojęcie łańcuchów mięśniowo-
powięziowych i rozumie ich powiązaniem z postawą ciała. 
Potrafi rozpoznać niekontrolowany ruch w obrębie tułowia i 
w stawach kończyn; ma podstawową wiedzę na temat terapii 
manualnej; zna założenia terapii powięziowej, terapii wg 
Mulligana i tapingu medycznego, zna zastosowanie tych 
metod w sporcie i korekcji wad postawy 
WF_W11, WF_W12, WF_U13, WF_U17, WF_U18, 
WF_K02, WF_K11 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykłady, prezentacje power point, filmy edukacyjne, 
ćwiczenia praktyczne, pokaz i objaśnienie, ćwiczenia w 
parach, autoobserwacja, praca w grupach. 

iz Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Kolokwia cząstkowe realizowane w trakcie semestru, 
sprawdziany umiejętności praktycznych polegające na 
zaprezentowaniu na współćwiczącym określonej techniki 
lub ćwiczenia. 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną w semestrze 4 na podstawie średniej ocen  
z kolokwiów cząstkowych i sprawdzianów umiejętności 
praktycznych. Egzamin 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Zapoznanie z definicją, celami i środkami leczniczymi 
wykorzystywanymi w fizjoterapii, ze szczególnym 
uwzględnieniem metod przydatnych w pracy nauczyciela 
wychowania fizycznego. 

 Posture diagnosis 
Content (description 
shortened) 

Acquainting with the definition, objectives and therapeutic 
measures used in physiotherapy, with particular emphasis on 
methods useful in the work of a physical education teacher. 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Wykłady: 
Wpływ zabiegów fizykalnych na organizm człowieka; 
wpływa ćwiczeń na organizm; wpływ zmniejszonej 
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aktywności fizycznej na zdrowie; pojęcia: kompensacja, 
adaptacja, regeneracja; podstawowe dysfunkcje narządu 
ruchu; podział ćwiczeń i zabiegów leczniczych 
Ćwiczenia: 
Pojęcie ruchu niekontrolowanego; sposoby reedukacji 
niekontrolowanego ruchu; łańcuchy mięśniowo-powięziowe 
– współzależności mięśniowo-powięziowe i kostno-stawowe 
a postawa ciała; „czytanie ciała” i techniki rozluźniania 
powięziowego – informacje podstawowe; podstawowe 
pojęcia w terapii manualnej: gra stawowa, ślizg, czucie 
końcowe; założenia metod Mulligana, możliwości 
wykorzystania tapingu medycznego w terapii urazów 
sportowych 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Nowotny J. (2004), Podstawy fizjoterapii cz.1-3, Wyd. 

Kasper, Kraków 
Literatura uzupełniająca: 
1. Chaitow L. (2011), Techniki energii mięśniowej, 

Urban&Partner, Wrocław 
2. Comerford M, Mottram S. (2017), Kinetic Control, 

Ocena i reedukacja niekontrolowanego ruchu, 
Urban&Partner, Wrocław 

3. Smith J. (2014), Strukturalna praca z ciałem, Wyd. 
WSEiT, Poznań 

4. Souchard P. (2014), Fizjoterapeutyczna metoda 
globalnych wzorców posturalnych, Urban&Partner, 
Wrocław 

5. Earls J, Myers T. (2012), Rozlużnianie powięziowe dla 
stabilności posturalnej, Wyd. WSEiT, Poznań 

6. Hing W. (2017), Terapia manualna metodą Mulligana : 
techniki terapeutyczne, Urban&Partner, Wrocław 

7. Langedoen J. (2016), Przewodnik tapingu dla każdego, 
Wyd Vital, Białystok 

 
25 Przyporządkowanie 

modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o 
kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Nakładowi pracy studenta, w wymiarze 25-30 godzin, 
odpowiada 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS  

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

0 ECTS 
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