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Wykład
Dotychczasowe doświadczenia edukacyjne studentów stanowią podstawę do
dyskusji na temat stosowanych metod nauczania-uczenia się oraz wstęp do
nauczania nowoczesnych form pracy dydaktycznej, wychowawczej i
kompensacyjnej.
15 h

1
Celem nauczania przedmiotu jest wyposażenie studenta w wiadomości
teoretyczne i niezbędne umiejętności praktyczne oraz dydaktyczne potrzebne
we właściwym wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty. Student będzie umiał
rozpoznawać i rozwiązywać trudności wychowawcze; planować pracę
dydaktyczną i kompensacyjną z zastosowaniem nowoczesnych metod i technik;
wzbudzać i podtrzymywać motywację własną i pacjentów; będzie rozumiał
psychopedagogiczne aspekty pracy fizjoterapeuty.
Wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, metody eksponujące.
Pisemne kolokwium zaliczeniowe.
Teoria kształcenia, jej przedmiot badań, funkcje i zadania. Podstawowe pojęcia
dydaktyki; cele kształcenia ogólnego i zawodowego. Style kształcenia i
organizacja procesu kształcenia. Charakterystyka podstawowych metod
nauczania. Kryteria doboru metod. Strategie nauczania w grupach o
zróżnicowanych zdolnościach. Proces oceniania i jego właściwości. Kształcenie
integracyjne. Psychospołeczne warunki skutecznego wychowania –
podmiotowość
w
wychowaniu,
demokratyczny
styl
kierowania
wychowawczego. Trudności wychowawcze i ich przyczyny. Metody
wychowania i techniki oddziaływań wychowawczych. Osobowość i postawa
pedagogiczna fizjoterapeuty. Rola rodziny w procesie rewalidacji; postawy
rodzicielskie. Problemowe zachowania dzieci i młodzieży – diagnozowanie i
postępowanie w przypadku zachowań lękowych, biernych, nerwowych,
agresywnych, negatywistycznych oraz autodestrukcyjnych.
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