Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Nazwa przedmiotu
Subject Title
Całk.

1

Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu

Fizjoterapia
Praktyczny
Studia pierwszego stopnia
Studia stacjonarne
IV
Przedmiot do wyboru V - Podstawy języka
migowego

Nauki podst. (T/N)

N

Subject to choose V - Sign language basics
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
0,6 Prakt.
0,3
Zaliczenie na ocenę
IF-II-11
Nazwy
Socjologia, Pedagogika
przedmiotów
1. Charakteryzuje różnice kulturowe, społeczne i religijne mogace być
barierą w komunikacji.
Wiedza
2. Zna podstawowe aspekty pedagogiczne, niezbędne w nauczaniu
osoby niepełnosprawnej.
1. Wskazuje uwarunkowania społeczne, kulturowe i religijne, mające
wpływ na kontakt fizjoterapeuty z pacjentem.
Umiejętności
2. Wykorzystuje metody pedagogiczne w pracy z pacjentem.
Kompetencje
społeczne

1. Wykazuje dbałość o poprawny kontakt z pacjentem i jego rodziną.

Program przedmiotu
Forma zajęć
Ćwiczenia

L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
25
15
|

Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)

Treści kształcenia
Ćwiczenia

Lp.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sposób realizacji ćwiczenia w grupach
Tematyka zajęć
Osoby niedosłyszące i niesłyszące - opis problemu. Znaczenie komunikacji dla
prawidłowego funkcjonowania osób niedosłyszących i niesłyszących w
społeczeństwie

Liczba godzin
1

Sposoby komunikacji z osobą z wadą słuchu. Wprowadzenie do języka migowego.

1

Polskie znaki daktylograficzne statyczne i dynamiczne
Liczbowe znaki daktylograficzne.
Podstawowe pojęcia w komunikacji interpersonalnej.
Pojęcia związane z anatomią człowieka.
Pojęcia związane z badaniem lekarskim.
Pojęcia związane z leczeniem i usprawnianiem rehabilitacyjnym.
Zaliczenie.

1
1
2
2
3
3
1

L. godz. pracy własnej studenta

10

L. godz. kontaktowych w sem.

Sposoby sprawdzenia zamierzonych
praktyczna lub ustna prezentacja wiedzy, dyskusja
efektów kształcenia

15

Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia

Wiedza
Umiejętności
Kompetencje
społeczne

1. KF_W19 tłumaczy i rozróżnia łacińską terminologię medyczną
3.
1. KF_U06 posługuje się łacińską terminologią medyczną w
kontaktach z członkami zespołu rehabilitacyjnego
1. KF_K03 utrzymuje ścisłe relacje z zespołem rehabilitacyjnym

Metody dydaktyczne:
Ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie przedmiotu - ustne w formie dyskusji. W ocenie końcowej będzie brana pod uwagę postawa i
zachowanie studenta na zajęciach. Możliwaj jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach.
Literatura podstawowa:
[1] Hendzel J. K., Słownik polskiego języka miganego, Wydawnictwo „Rakiel”, Olsztyn 2006
[2] Hendzel J., K., Słownik polskiego języka miganego, Wyd. „RAKIEL”, Olsztyn 2006
[3]
Literatura uzupełniająca:
[1] Szczepankowski B., Język migowy – pierwsza pomoc medyczna, Wydawnictwo CEM, Warszawa 1996
[2] Grzesiak I., Strukturalna klasyfikacja i systematyzacja znaków Polskiego Języka Migowego dla potrzeb
eksykografii dwujęzycznej, Wydawnictwo Fundacja Na Rzecz Osób Głuchychi Języka Migowego,
Olsztyn 2007
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