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Forma zaliczenia
Zaliczenie

Cel przedmiotu
Zapoznanie studenta z subiektywnymi i obiektywnymi metodami oceny postawy ciała.

Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z anatomii i patofizjologii wad postawy ciała

Zakres tematyczny
Diagnoza posturometryczna, jako podstawa postępowania korekcyjno - kompensacyjnego w procesie wychowania fizycznego i postępowania korekcyjno - kompensacyjnego.
Klasyfikacja subiektywnych i obiektywnych metod oceny postawy ciała, uproszczone badanie ortopedyczne, testy funkcjonalne, testów wytrzymałości posturalnej mięśni, karta
badania postawy ciała - praktyczna prezentacja i wykonanie przez studentów.

Metody kształcenia
Wykład konwersatoryjny, pomiar, dyskusja problemowa, zadania praktyczne.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu

Symbole efektów

Metody weryfikacji

Zna i właściwie stosuje metody subiektywne i obiektywne oceny postawy ciała.

K2_W03

test egzaminacyjny z progami

D.1/E.1.W11.; D.1/E.1.U10.

K2_W05

punktowymi

Potrafi zastosować i interpretować wyniki oceny postawy ciała dziecka z

K2_W03

obserwacje i ocena

uwzględnieniem okresu ontogenezy, stosuje właściwe testy funkcjonalne, potrafi

umiejętności praktycznych

prowadzić dokumentację diagnozy posturometrycznej. A3.U1. biegle operować

studenta

pojęciami i faktami z zakresu treści nauczania;

przygotowanie projektu

Jest świadomy potrzeby aktualizowania wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z

K2_K01

postępem wiedzy w zakresie posturologii, wie kiedy zwrócić się do specjalistów

K2_K05

Potrafi odpowiednio określić ogniwa procesu korekcyjnego na podstawie diagnozy
posturometrycznej, stosuje zasady bioetyczne związane z badaniem narządu ruchu.

Forma zajęć
Ćwiczenia

Ćwiczenia

dyskusja

Ćwiczenia

K2_U05

dyskusja

Ćwiczenia

K2_K08

obserwacje i ocena
umiejętności praktycznych
studenta

Warunki zaliczenia
Ćwiczenia kończą się zaliczeniem. Metodami weryfikacji efektów kształcenia jest samodzielne wykonanie badania postawy ciała i poprawne wypełnienie dokumentacji diagnozy
posturometrycznej.
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