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WYŻSZA SZKOŁA
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO i TURYSTYKI
w BIAŁYMSTOKU

Efekty kształcenia studiów podyplomowych

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

1. Jednostka prowadząca: Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białystoku
2. Kwalifikacje po ukończeniu studiów podyplomowych na poziomie 6
3. Umiejscowienie studiów: w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej:
Wychowanie Fizyczne oraz w obszarze nauk społecznych: Pedagogika
4.

Ogólne cele kształcenia:
Celem studiów jest zdobycie dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Absolwenci
zdobywają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie planowania i koordynowania gimnastyki korekcyjnej oraz działań związanych z
profilaktyką wad postawy wśród dzieci i młodzieży.

5. Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia uwzględniono zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego: Program
studiów zgodny jest z potrzebami rozwoju podlaskiego rynku pracy, gdzie jednym z priorytetów są regionalne specjalizacje rdzeniowe: nauki o
edukacji i kulturze fizycznej oraz opieki zdrowotnej (w tym profilaktyki prozdrowotnej). Program studiów podyplomowych opracowano z
uwzględnieniem oceny potrzeb podlaskiego rynku pracy przy udziale pracodawców. Sylwetka absolwenta zgodna jest z Rozporządzeniem Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela (Dz.U. 2012, poz. 131).
6. Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata):

absolwenci studiów wyższych posiadający kwalifikacje pedagogiczne z zakresu

wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego w kl. I-III, wychowana fizycznego oraz fizjoterapeuci.
Symbol opisu*
charakterystyk
II stopnia PRK
P6S_WG

Symbol **
Opis zakładanych efektów kształcenia
efektu
Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:
kształcenia
WIEDZA, absolwent zna i rozumie:
w zaawansowanym stopniu – wybrane
zna metody oceny stanu zdrowia, objawy i przyczyny stanów
SP6_WG01
Opis charakterystyk
II stopnia PRK

fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące
ich metody i teorie wyjaśniające złożone
zależności między nimi, stanowiące
podstawową wiedzę ogólną z zakresu
dyscyplin naukowych lub artystycznych
tworzących podstawy teoretyczne oraz
wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy
szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia

SP6_WG02

SP6_WG03

SP6_WG04

chorobowych narządów ruchu oraz zmian psychologicznych na
różnych etapach edukacji
zna teorie zabaw i gier ruchowych oraz metodykę ich nauczania;
rozumie znaczenie zabawy ruchowej w procesie społecznego,
psychicznego i fizycznego rozwoju człowieka w rekreacji i sporcie.
zna podstawowe metody oceny oraz zasady korekcji podstawowych
wad postawy oraz metodykę i systematykę ćwiczeń kompensacyjnokorygujących; rozumie znaczenie działań profilaktycznych tak ważnych
w kształtowaniu prawidłowej postawy ciała.
rozumie znaczenie doboru strategii, form, środków i metod
kształcenia oraz warunków w realizacji zadań i celów wychowania
fizycznego; zna zasady sporządzania i prowadzenia dokumentacji
edukacyjnej oraz rozumie zasady postępowania dydaktycznego w
zakresie modyfikowania postaw, umiejętności, wiadomości i
sprawności fizycznej na poszczególnych etapach rozwoju

P6S_WK

fundamentalne dylematy współczesnej
cywilizacji;
podstawowe ekonomiczne, prawne
i inne uwarunkowania różnych
rodzajów działań związanych z nadaną
kwalifikacją, w tym podstawowe pojęcia
i zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego

P6S_UW

formułować i rozwiązywać złożone
i nietypowe problemy oraz wykonywać
zadania w warunkach nie w pełni
przewidywalnych przez:
• właściwy dobór źródeł oraz
informacji z nich pochodzących,
dokonywanie oceny, krytycznej
analizy i syntezy tych informacji
• dobór oraz stosowanie
właściwych metod i narzędzi,
w tym zaawansowanych technik
informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
komunikować się z użyciem
specjalistycznej terminologii;
brać udział w debacie – przedstawiać
i oceniać różne opinie i stanowiska oraz
dyskutować o nich;
posługiwać się językiem obcym na
poziomie B2 Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego
planować i organizować pracę –
indywidualną oraz w zespole

P6S_UK

P6S_UO

P6S_UU

SP6_WK01

wychowanka różniącego się stanem zdrowia oraz sprawności
fizycznej
zna i rozumie podstawy budowy i funkcjonowania organizmu
człowieka ze szczególnym uwzględnieniem narządu ruchu w tym
mechaniki ruchu oraz podstawowe procesy fizjologiczne i
biochemiczne zachodzące w organizmie człowieka w ontogenezie.

UMIEJĘTNOSCI, absolwent potrafi:
potrafi prawidłowo wykorzystać podstawowe metody i techniki
SP6_UW01

samodzielnie planować i realizować
własne uczenie się przez całe życie

pomiarowe do oceny budowy i rozwoju fizycznego oraz testy do
oceny podstawowych komponentów sprawności fizycznej dzieci i
młodzieży; potrafi podjąć odpowiednie działania w zakresie
profilaktyki, edukacji lub terapii.

SP6_UW02

potrafi bezpiecznie organizować i prowadzić wybrane sporty
indywidualne i zespołowe w formie zajęć edukacyjnych i imprez
sportowo-rekreacyjnych.

SP6_UW03

potrafi indywidualizować proces kształcenia, zaspokajać specjalne i
specyficzne potrzeby uczniów
posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne; umie
porozumiewać się z osobami z różnych środowisk, rozwiązywać
konflikty i stwarzać dobrą atmosferę.

SP6_UK01

SP6_UK02

umie prawidłowo stosować metodykę nauczania zabaw i gier
ruchowych oraz prawidłowo dobrać zabawy i gry ruchowe w
zależności od warunków, celu, wieku i możliwości uczestnika.

SP6_UO01

umie samodzielnie i w zespole analizować, interpretować, oceniać
i opisywać zjawiska społeczne, umie pracować z grupą; potrafi
współpracować z rodzicami uczniów, z innymi nauczycielami.

SP6_UU01

potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać obszary
modyfikowania ich w przyszłości, potrafi wykorzystać nowoczesne
technologie i metody w swojej pracy; samodzielnie podejmuje

działania związane z autoedukacją, zdobywaniem dodatkowych
uprawnień oraz ciągłym dokształcaniem się i podtrzymywaniem
kondycji fizycznej.

P6S_KK

P6S_KO

PS6_KR

.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:
krytycznej oceny posiadanej wiedzy;
ma świadomość poziomu własnej wiedzy; potrafi analizować,
SP6_KK01
uznawania znaczenia wiedzy
modyfikować działania pedagogiczne oraz wdrażać innowacje; jest
w rozwiązywaniu problemów
przygotowany do pełnienia roli animatora czasu wolnego, a także
poznawczych i praktycznych
współtworzenia programów edukacyjnych o charakterze
rekreacyjno-zdrowotnym.
wypełniania zobowiązań społecznych,
angażuje się w pracę grup i zespołów działających na rzecz osób
SP6_KO01
współorganizowania działalności na
niepełnosprawnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;
rzecz środowiska społecznego;
prezentuje postawę aprobującą wobec osób z indywidualnymi
inicjowania działania na rzecz interesu
potrzebami i możliwościami
publicznego;
myślenia i działania w sposób
współpracuje i współdziała z innymi nauczycielami, rodzicami
SP6_KO02
przedsiębiorczy
uczniów i specjalistami
odpowiedzialnego pełnienia ról
zawodowych, w tym:
• przestrzegania zasad etyki
zawodowej i wymagania tego od
innych
• dbałości o dorobek i tradycje
zawodu

SP6_KR01
SP6_KR02

potrafi działać w grupie podejmując się różnych zadań z
zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
przestrzega zasad etyki w działalności zawodowej i osobistej oraz
opiera swoje działania o obowiązujące uregulowania prawne;

