Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów

Fizjoterapia
Praktyczny
Studia pierwszego stopnia

Nazwa przedmiotu

Historia rehabilitacji

Subject Title
Całk.

2

Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu

Studia stacjonarne
I
Nauki podst. (T/N)

T

Rehabilitation history
ECTS (pkt.) 2
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,2 Prakt.
Zaliczenie na ocenę
IF-I-11
Nazwy
Podstawowe zagadnienia historii świata, Polski
przedmiotów
1. Student potrafi przywołać najważniejsze daty i wydarzenia w
Wiedza
dziejach świata i Polski.
1. Student potrafi rozróżnić wydarzenia, które miały wpływ na dzieje
Umiejętności
dzieje Polski.
Kompetencje
społeczne

1. Student potrafi prowokować dyskusje dotyczące wydarzeń
mających miejsce w świecie i Polsce na przestrzeni wieków.

Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład

L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
Całkowita
Kontaktowa
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
50
30
dr Mariusz Migała
|

Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej
Tematyka zajęć

Wprowadzenie
Związki z kulturą fizyczną i medycyną starożytną.
Rola kultury fizycznej w dobie średniowiecza. Wkład cywilizacji islamu w rozwój
medycyny i fizjoterapii - Awicenna i jego dokonania w dziedzinie medycyny i
fizjoterapii.

Liczba godzin
3
3
3

Znaczenie gimnastyki leczniczej, wodolecznictwa i masażu w epoce
odrodzenia.Przedstawiciele Odrodzenia: Paracelsus, A. Pare, Ch. Mendez, G.
Sardano, F. Glisson – ich poglądy na gimnastykę leczniczą, wodolecznictwo,
masaż. Wkład przedstawicieli polskiego Odrodzenia w rozwój medycyny i
fizjoterapii.
Propagatorzy gimnastyki leczniczej, początki medycyny zawodowej i patologii i
rola gimnastyki leczniczej w leczeniu i profilaktyce.

3

Systemy gimnastyczne w XIX wieku i ich założenia. Gry sportowe i gimnastyka w
Anglii. Rozwój kinezyterapii, wodolecznictwa i balneologii.

3

Uwarunkowania rozwoju kultury fizycznej i fizjoterapii na ziemiach polskich w XIX
wieku..Znaczenie działalności J. Śniadeckiego dla rozwoju kultury fizycznej i
fizjoterapii.
Rozwój kultury fizycznej i fizjoterapii na swiecie w XX wieku. Powstanie
pierwszych ośrodków i międzynarodowych organizacji sportowych osób
niepełnosprawnych.
Kierunki rozwoju kultury fizycznej i fizjoterapii w Polsce w XX wieku. Powstanie
organizacji państwowych, społecznych i sportowych osób niepełnosprawnych.

2

Początki i rozwój rehabilitacji w Polsce. Kierunki rozwoju – polski model

2

3

2

2

9.
rehabilitacji.
10.
rozwój medycyny fizykalnej na przestrzeni wieków.
11.
12.
Rys historyczny masażu.
L. godz. pracy własnej studenta
20
L. godz. kontaktowych w sem.
pisemne kolokwium
Sposoby sprawdzenia
zamierzonych efektów kształcenia

2
2
30

Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia

Umiejętności

Kompetencje
społeczne

KF_W22 Student posiada wiedzę na temat genezy i rozwoju
rehabilitacji na świecie i w Polsce.
KF_U27 Posiada umiejętności opisania zagadnień
1. dotyczących genezy i rozwoju
rehabilitacji w Polsce i na świecie
1.

1. KF_K10 Potrafi formułować opinie dotyczące różnych
aspektów fizjoterapii oraz przedstawić odpowiednie
postępowanie profilaktyczne i terapeutyczne

Metody dydaktyczne:
Wykład - przekaz słowny, pokaz multimedialny, dyskusja, odpowiedź na zadawane pytania
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Obecność na zajęciach, praca zaliczeniowa
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