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Nazwa przedmiotu

2.

Wydział Fizjoterapii
Katedra Metod Specjalnych Fizjoterapii i Sportu Osób
Niepełnosprawnych
Zakład Sportu Osób Niepełnosprawnych
Fizjoterapia
Nazwa kierunku
Polski
Język przedmiotu
Przedmiot może być realizowany w ramach następujących grup:
Grupa treści kształcenia,
w ramach której przedmiot jest − grupa treści kształcenia podstawowego
realizowany
Rok III, semestr 6, studia pierwszego stopnia
Rok studiów, semestr
Imię i nazwisko osoby (osób) Dr n. o kult. fiz.Ryszard Plinta
prowadzącej przedmiot
Imię i nazwisko osoby (osób)
egzaminującej bądź
udzielającej zaliczenia w
przypadku, gdy nie jest nim
osoba prowadząca dany
przedmiot
Ćwiczenia
Formuła przedmiotu
Bez specjalnych wymagań
Wymagania wstępne
Ćwiczenia – 15 godz. studia stacjonarne
Liczba godzin zajęć
Ćwiczenia – 15 godz. studia niestacjonarne
dydaktycznych
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Liczba punktów ECTS
przypisana przedmiotowi
Nazwa jednostki
prowadzącej przedmiot
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Założenia i cele przedmiotu
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Metody dydaktyczne
Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu.
Treści merytoryczne
przedmiotu oraz sposób ich
realizacji
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Zajęcia fakultatywne
Turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych (2)

Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej
do zaliczenia danego
przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu turystyki i
rekreacji. Przygotowanie studentów do planowania i organizowania
turystyki dla osób niepełnosprawnych. Zapoznanie studentów z
zasadami i metodami prowadzenia zajęć rekreacyjnych z osobami z
różnym rodzajem niepełnosprawności.
Metody problemowe, dyskusja
Obecność na zajęciach
Zaliczenie pisemne
Podstawowe pojęcia z zakresu turystyki i rekreacji. Rola turystyki i
rekreacji w promocji zdrowia. Zasady prowadzenia zajęć rekreacyjnych
oraz działalności turystycznej z osobami niepełnosprawnymi. Różne
formy aktywności rekreacyjnej oraz uprawiania działalności turystycznej
osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Bariery ograniczające
udział osób niepełnosprawnych w turystyce i rekreacji. Organizacje
zajmujące się działalnością turystyczną i rekreacyjną na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Literatura podstawowa:
1. Górniak K.: Sport dla wszystkich- rekreacja i turystyka osób
niepełnosprawnych. Wyd. KFSF, Warszawa, 2001;
2. Kuński H.: Trening zdrowotny osób dorosłych. Wyd. Medsport,
Warszawa, 2003;
3. Łobożewicz T.: Turystyka i rekreacja ludzi niepełnosprawnych.
Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa, 2000;
4. Pilawska A.,Pilawski A., Petryński W.: Zarys teorii i metodyki
rekreacji ruchowej. Wyd. GWSH, Katowice, 2003;
5. Tauber D.R.: Praktyka masowej rehabilitacji i rekreacji. Wyd.
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań, 2003.

suma punktów za wszystkie zajęcia fakultatywne

