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Praktyki 

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 

Praktyka psychopedagogiczna w szkole 
ponadpodstawowej 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 2 pkt. ECTS 
7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów Drugi  
9 Semestr Trzeci  
10 Typ zajęć ćwiczenia 
11 Liczba godzin ćwiczenia 40h 
12 Koordynator Kierownik Zakładu WF , dr P. Kuczek, 
13 Prowadzący mgr J. Salamon, opiekunowie praktyk w wybranych  

szkołach  
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 
18 Efekty kształcenia Po odbyciu praktyk student posiada wiedzę na temat 

organizacji pracy w szkole ponadpodstawowej, zna zadania 
Rady Pedagogicznej, organizacji szkolnych, zasady opieki 
lekarskiej. Zna zadania nauczyciela wf związane z 
planowaniem pracy, kontrolą i oceną umiejętności i 
sprawności ucznia, prowadzenia dokumentacji, 
organizowania działalności sportowej w ramach zajęć 
pozalekcyjnych. Potrafi prowadzić lekcję wf różnego typu i 
rodzaju oraz zajęcia rekreacyjno –sportowe w ramach 
fakultetu.  
WF_W03, WF_W10, WF_U01, WF_U04, WF_U05, 
WF_U07, WF_U09, WF_K01, WF_K04, WF_K05, 
WF_K07 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Zajęcia praktyczne (prowadzenie lekcji i zajęć 
rekreacyjno-sportowych, obserwacja lekcji i treningu z 
dziećmi i młodzieżą).  
 



Sylabus kursów  2016-2017 Gimnastyka i Instruktor Praktyki 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria oceny 
efektów kształcenia 

Kontrola obecności na praktyce. Analiza dokumentów 
przedstawionych do zaliczenia (dziennik praktyk, ocena 
odbytych praktyk, konspekty prowadzonych lekcji, arkusze 
hospitacji zajęć).  

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną w semestrze 3, 
 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia lekcji  
różnego typu i rodzaju, zajęć rekreacyjno-sportowych, zajęć 
fakultatywnych oraz wiedzy teoretycznej związanej z 
zasadami funkcjonowania szkoły ponadpodstawowej i pracy 
nauczyciela wf.  

 Anthropomotorics  
Content (short 
description) 

 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Ilość godzin i forma zajęć (łącznie 40 godzin) 
2 godz. – zapoznanie ze struktura i organizacją szkoły 
10 godz.- hospitacja lekcji wf 
6 godz. – hospitacja innych form zajęć kultury fizycznej 
14 godz. – prowadzenie lekcji wychowania fizycznego 
8 godz. – uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych  
     w ramach UKS i SKS 
Tematyka praktyki: 
Hospitacje i prowadzenie lekcji różnego typu i rodzaju. 
Analiza programu nauczania wf, podstawy programowej, 
planowania pracy nauczyciela wf, kontroli i oceny pracy 
ucznia. 
 

24 Literatura 
podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Bielski J., Metodyka wychowania fizycznego i 
zdrowotnego. Impuls, Kraków 2015. 

2. Górna K., Garbaciak W.: Szkolne wychowanie fizyczne. 
Katowice: Akademia Wychowania Fizycznego 2012. 

3. Madejski E., Węglarz J., Wybrane zagadnienia 
współczesnej metodyki wychowania fizycznego. Impuls, 
Kraków 2017 

4. Maszczak T., (red.).: Edukacja fizyczna w nowej szkole. 
AWF, Warszawa 2017. 

5. Strzyżewski S., Proces kształcenia i wychowania w 
kulturze fizycznej. WSiP, Warszawa 1996. 
Literatura uzupełniająca: 
1. Bielski J., Podstawowe problemy teorii wychowania 

fizycznego, Impuls, Kraków 2012. 
2. Janikowska – Siatka M., Przykładowe konspekty 

lekcji wychowania fizycznego zmierzające do 
realizacji osiągnięć ucznia w poszczególnych etapach 
edukacji szkolnej. Impuls, Kraków 2002. 

3. Poradniki metodyczne z zakresu różnych dyscyplin 
sportowych. 

4. Przepisy gry zespołowych gier sportowych. 
25 Przyporządkowanie 

modułu 
Obszar nauk medycznych, o zdrowiu i nauk o kulturze 
fizycznej. 
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kształcenia/przedmiot
u do 
obszaru/obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

 

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

 

 
 
 

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 

Praktyka dydaktyczna w szkole ponadpodstawowej 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 11 pkt. ECTS 
7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów Drugi  
9 Semestr Trzeci, czwarty 
10 Typ zajęć ćwiczenia 
11 Liczba godzin ćwiczenia 260h 
12 Koordynator Kierownik Zakładu WF , dr P. Kuczek, 
13 Prowadzący mgr J. Salamon, opiekunowie praktyk w wybranych  

szkołach ponadpodstawowych 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Potrafi stosować środki kształcenia i wychowania w 
realizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z wychowania 
fizycznego, posiada umiejętność nauczania czynności 
ruchowych, zna fachowe nazewnictwo i terminologie 
związaną z kultura fizyczną. Dostrzega konieczność dbałości 
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o sprawność i zdrowie. Ma poczucie odpowiedzialności za 
ucznia. 

18 Efekty kształcenia Po odbyciu praktyk student posiada wiedzę na temat 
organizacji pracy w szkole średniej, zapoznał się z  
dokumentacją nauczyciela wychowania fizycznego, 
planowaniem pracy, kontrolą i oceną umiejętności i 
sprawności uczniów. Umie przeprowadzić lekcję wszystkich 
rodzajów i typów. Potrafi przeprowadzić zajęcia rekreacyjno 
sportowe dla młodzieży i zorganizować UKS. 
WF_W03, WF_W10, WF_U01, WF_U04, WF_U05, 
WF_U07, WF_U09, WF_K01, WF_K04, WF_K05, 
WF_K07 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Zajęcia praktyczne (prowadzenie lekcji) zajęć rekreacyjno – 
sportowych i fakultatywnych zajęć sportowych, obserwacja 
zajęć lekcyjnych. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria oceny 
efektów kształcenia 

Kontrola obecności na praktyce, analiza dokumentów 
przedstawionych do zaliczenia (dziennik praktyk), ocena 
odbytej praktyki, konspekty prowadzonych lekcji i innych 
form aktywności ruchowej, arkusze hospitacji zajęć.  

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną w 3 i 4 semestrze. 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia lekcji 
różnego typu i rodzaju, sposobów oceniania ucznia oraz 
wiedzy teoretycznej związanej z planowaniem i realizacja 
programu przez nauczyciela szkoły ponadpodstawowej.  

 Anthropomotorics  
Content (short 
description) 

 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Ilość godzin i tematyka zajęć (semestr 3, 100 godz.): 
10 godz. – poznanie struktur funkcjonowania szkoły, pracy 
Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, uczestniczenie w 
zebraniach i innych formach pracy szkoły. 
10 godz. – hospitacja lekcji różnego typu i rodzaju 
10 godz. – hospitacje zajęć pozalekcyjnych 
40 godz. – samodzielne prowadzenie lekcji 
20 godz. – prowadzenie zajęć pozalekcyjnych 
5 godz. – zapoznanie i analiza dokumentacji nauczyciela wf 
5 godz. – doskonalenie własne 
 
Ilość godzin i tematyka zajęć (semestr 4, 160 godz.): 
5 godz. – poznanie struktur funkcjonowania szkoły, pracy 
Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, uczestniczenie  
w zebraniach i innych formach pracy szkoły. 
15 godz. – hospitacja lekcji różnego typu i rodzaju 
15 godz. – hospitacje zajęć pozalekcyjnych 
50 godz. – samodzielne prowadzenie lekcji 
30 godz. – prowadzenie zajęć pozalekcyjnych 
5 godz. – zapoznanie i analiza dokumentacji nauczyciela wf 
5 godz. – doskonalenie własne 
10 godz. – przygotowanie i prowadzenie imprezy szkolnej  
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o charakterze sportowym 
10 godz. – udział w działalności o charakterze 
wychowawczym lub sportowym z młodzieżą na terenie 
szkoły 
15 godz. – doskonalenie własne 
 

24 Literatura 
podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Bielski J., Metodyka wychowania fizycznego i 
zdrowotnego. Impuls, Kraków 2015. 

2. Górna K., Garbaciak W.: Szkolne wychowanie fizyczne. 
Katowice: Akademia Wychowania Fizycznego 2012. 

3. Madejski E., Węglarz J., Wybrane zagadnienia 
współczesnej metodyki wychowania fizycznego. Impuls, 
Kraków 2017 

4. Maszczak T., (red.).: Edukacja fizyczna w nowej szkole. 
AWF, Warszawa 2017. 

5. Strzyżewski S., Proces kształcenia i wychowania w 
kulturze fizycznej. WSiP, Warszawa 1996. 
Literatura uzupełniająca: 
 

1. Bielski J., Podstawowe problemy teorii wychowania 
fizycznego, Impuls, Kraków 2012. 

2. Janikowska – Siatka M., Przykładowe konspekty lekcji 
wychowania fizycznego zmierzające do realizacji 
osiągnięć ucznia w poszczególnych etapach edukacji 
szkolnej. Impuls, Kraków 2002. 

3. Poradniki metodyczne z zakresu różnych dyscyplin 
sportowych. 

4. Przepisy gry zespołowych gier sportowych. 
25 Przyporządkowanie 

modułu 
kształcenia/przedmiot
u do 
obszaru/obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

 

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

 

 
 

Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością instruktor gimnastyki 
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korekcyjnej oraz instruktor przygotowania 
motorycznego/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Praktyka - instruktor przygotowania motorycznego 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 4 pkt. ECTS 
7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów Drugi  
9 Semestr czwarty 
10 Typ zajęć ćwiczenia 
11 Liczba godzin ćwiczenia 60h 
12 Koordynator Kierownik Zakładu WF , dr P. Kuczek, 
13 Prowadzący mgr J. Salamon, 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z zakresu teorii i praktyki sportu 
młodzieżowego oraz metodycznych podstaw treningu.  
 

18 Efekty kształcenia Po ukończeniu przedmiotu student powinien:  
1.Znać zasady funkcjonowania klubu sportowego  
2.Prowadzić prawidłowo zajęcia treningowe w wybranej  
dyscyplinie sportowej  
3.Umieć ocenić wydolność i sprawność specjalną 
trenujących  
4.Prowadzić dokumentację zajęć treningowych.  
WF_W03, WF_W10, WF_U01, WF_U04, WF_U05, 
WF_U07, WF_U09, WF_U16, WF_K01, WF_K04, 
WF_K05, WF_K07, WF_K09, WF_K10 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wszystkie formy i metody poznane w ramach  przedmiotu 
metodyka wychowania  fizycznego, teoria sportu 
młodzieżowego i metodyka nauczania zespołowych gier 
sportowych.  

20 Metody sprawdzania i 
kryteria oceny 
efektów kształcenia 

Ocenie podlega poziom wiedzy teoretycznej, trafność doboru  
ćwiczeń treningowych i efekt końcowy procesu 
treningowego. 
 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Ocena łączna na podstawie zgromadzonej dokumentacji oraz 
oceny opiekuna praktyki i opiekuna z ramienia PWSZ. 
 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia zajęć 
treningowych z wybranej dyscypliny sportowej, planowania 
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procesu szkolenia oraz nabycia wiedzy teoretycznej 
związanej z zasadami funkcjonowania sekcji sportowej.  
 

 Anthropomotorics  
Content (short 
description) 

 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

- 5 godzin hospitacji  
- 5 godzin ocena wydolności i sprawności specjalnej  
   trenujących  
- 10 godzin zadań dodatkowych związanych  
     z  przygotowaniem do prowadzenia zajęć i dokumentacji  
    Własnej 
- 40 godzin prowadzenia zajęć treningowych w  wybranej  
    dyscyplinie sportu 
Tematyka;  
- przepisy BHP na sali lub boisku  
- warsztat pracy trenera  
- planowanie pracy szkoleniowej 
- trening w różnych warunkach (sala, teren, siłownia) 
- zasady treningu w poszczególnych okresach szkoleniowych 
- trening na obozie sportowym 
Osoby odpowiedzialne za praktyki ;  
- dyrektor lub prezes klubu  
- trener, instruktor (opiekun praktyki e klubie sportowym) 
- opiekun z ramienia PWSZ 
 

24 Literatura 
podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura związana z teorią i metodyką nauczania gier 
zespołowych i konkurencji indywidualnych zgodnie  
z wyborem studenta. 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiot
u do 
obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych, o zdrowiu i nauk o kulturze 
fizycznej. 
 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

 

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

 

 
 
 

Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  
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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 

Praktyka – instruktor gimnastyki korekcyjnej 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 4 pkt. ECTS 
7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów Drugi  
9 Semestr czwarty 
10 Typ zajęć ćwiczenia 
11 Liczba godzin ćwiczenia 60h 
12 Koordynator Kierownik Zakładu WF , dr P. Kuczek, 
13 Prowadzący mgr J. Salamon 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Wiadomości z zakresu teorii i praktyki, postępowania 
korekcyjnego oraz metodycznych podstaw korektywy. 

18 Efekty kształcenia Po zakończeniu praktyki student powinien: 
- znać zasady funkcjonowania szkoły w zakresie korekty 
wad postawy ciała. 
- posiadać umiejętność prowadzenia zajęć z gimnastyki 
korekcyjnej z różnego typu wadami postawy ciała 
- umieć zdiagnozować wady postawy ciała 
WF_W03, WF_W10, WF_U07, WF_U17, WF_U18, 
WF_U19, WF_K04, WF_K05, WF_K11 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wszystkie formy i metody poznane w ramach przedmiotu: 
Metodyczne podstawy korektywy stosowane w korekcji wad 
postawy. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria oceny 
efektów kształcenia 

Ocenie podlega poziom wiedzy teoretycznej, trafność dobory 
ćwiczeń korekcyjnych, dokładność ich wykonania,  dobra 
komunikacja z ćwiczącymi. 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną w semestrze 4. Ocena łączna na 
podstawie zgromadzonej dokumentacji oraz oceny opiekuna 
praktyk. 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia lekcji  
z gimnastyki korekcyjnej z różnego typu wadami postawy 
oraz nabycia wiedzy teoretycznej związanej z zasadami 
funkcjonowania korektywy w szkole.  
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 Anthropomotorics  
Content (short 
description) 

 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

- 5 godz. hospitacji 
- 5 godz. diagnostyki postawy ciała 
- 10 godz. zadań dodatkowych związanych  
    z przygotowaniem zajęć, dokumentacją własną  
    i organizacją zajęć. 
Tematyka: 
- przepisy BHP na sali korekcyjnej 
- warsztat pracy nauczyciela 
- planowanie pracy 
- współpraca z rodzicami i lekarzem prowadzącym 
- udział w posiedzeniach rady pedagogicznej 

24 Literatura 
podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Kasperczyk T., (1996), Wady postawy ciała, diagnostyka i 
leczenie, Wyd. Kasper, Kraków,  

2. Kutzner-Kozińska M., (2001) Proces korygowania wad 
postawy, Wyd. AWF Warszawa,  

3. Owczarek S (1997) Zabawy i gry w gimnastyce 
korekcyjnej, WSiP Warszawa  

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

5. Zeyland-Malawka E. (2003) Ćwiczenia korekcyjne, AWF 
Gdańsk  

6. Wojtanowski W. 2008. Terapia manualna w korekcji wad 
postawy. PWSZ, Tarnów  

7. Romanowska A., (2000), Gimnastyka korekcyjno – 
kompensacyjna., Wydawnictwo Korepetytor, Płock  

8. Wilczyński J., (2001), Korekcja wad postawy człowieka., 
Wydawnictwo Anthropos, Starachowice.  

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiot
u do 
obszaru/obszarów 
kształcenia 

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

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

 

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

 

 
 
 


