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Podstawowym celem nauczania jest zapoznanie studentów z
teoretycznymi i praktycznymi podstawami postępowania
korekcyjnego u dzieci i młodzieży z wadami postawy ciała oraz u
pacjentów w starszym wieku z chorobami, które prowadzą do
deformacji postawy ciała.
Główne zadania, to opanowanie przez studentów umiejętności
praktycznego wykonania różnorodnych ćwiczeń leczniczych i
metod oraz racjonalnego stosowania ich w odniesieniu do
nieprawidłowej postawy ciała.
W procesie nauczania wykorzystywane są metody odtwórcze
wymagające ścisłego sterowania zewnętrznego (korekcja
postawy), metody usamodzielniające, gdzie student w zaleconej
sytuacji zadaniowej skłaniany jest do wewnętrznego
samodzielnego sterowania się w osiągnięciu celu oraz metody
kreatywne wymagające pełnej inwencji twórczej studenta.
Pozytywna ocena zaliczenia końcowego jest składową:

-

oceny wiadomości uzyskanych przez studenta na
podstawie wypowiedzi ustnej;
- oceny pokazu praktycznych umiejętności stosowania
poznanych na zajęciach ćwiczeń oraz metod reedukacji
posturalnej w procesie leczenia b.s.k.;
- obecności na zajęciach.
Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży oraz jego wpływ na
kształtowanie postawy ciała. Rola mięśni oraz systemu
nerwowego w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała
(biofeedback, nowoczesna metoda stabilizacji kręgosłupa). Ogólne
zasady prowadzenia zajęć ruchowych z uwzględnieniem
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elementów korekcji wad postawy, metody i formy pracy z dziećmi
4-6 lat, 7-11 lat, 12-16 lat. Pływanie korekcyjne, wykorzystanie
właściwości środowiska wodnego. Postępowanie korekcyjne w
poszczególnych rodzajach wad z wykorzystaniem znanych oraz
nowo poznanych metod reedukacji posturalnej w procesie leczenia
b.s.k. (m.in. metoda Hoppe, Majocha, Harężlaka, Karskiego,
Schtoth, Dobosiewicz, Klinkmann – Eggers, ćwiczenia korekcyjne
w systemie stacyjnym wg Nowotnego). Przyczyny deformacji
postawy ciała osób z chorobami reumatycznymi oraz możliwości
ich zapobiegania. Niekorzystne zmiany postawy ciała u chorych z
osteoporozą, czynniki ryzyka, prewencja oraz rehabilitacja.
Charakterystyka postawy ciała pacjentów z chorobą Parkinsona,
postępowanie, wskazania, przeciwwskazania.
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