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.

2

Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu

Fizjoterapia
Ogólnoakademicki
Studia drugiego stopnia
Studia stacjonarne
II
Przedmiot do wyboru IV: Podstawy kynoterapii i
hipoterapii.

Nauki podst. (T/N)

N

Subject to choose IV: Base of hippotherapy and dogtherapy.
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,2 Prakt.
1,2
Zaliczenie na ocenę
IIF-II-13
Nazwy
Anatomia, fizjologia, biomechanika, kinezyterapia.
przedmiotów
1. Zna metody terapeutyczne stosowane w medycynie.
Wiedza
Zna mechanizmy działania róznych czynników w procesie terapii
2.
schorzeń.
Potrafi omówić procedury terapeutyczne w różnych jednostkach
1.
chorobowych.
Umiejętności
Potrafi interpretować wiedzę z zakresu metod terapeutycznych w
2.
fizjoterapii.
Kompetencje
1. Rozumie konieczność ciągłego dokształcania.
społeczne
2. Potrafi komunikować się z pacjentem i jego rodziną.

Program przedmiotu
Forma zajęć
Seminarium

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

Treści kształcenia
Seminarium
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sposób realizacji Zajęcia w sali seminaryjnej.
Tematyka zajęć

Zajęcia organizacyjne.
Animaloterapia i jej wpływ na organizm człowieka.
Psychoterapeutyczne wartości w terapii ze zwierzętami.
Fizjoterapeutyczne wartości w terapii ze zwierzetami.
Zwierzęta w terapii różnych schorzeń.
Kynoterapia, rys historyczny i rozwój w Polsce.
Dobór psa do terapii, pies terapeutyczny.
Wybrane formy zajęć z psem.
Terapia psem u dzieci i osób dorosłych.
Hipoterapia, rys historyczny i rozwój w Polsce.
Dobór konia do terapii, koń terapeutyczny.
Wybrane formy zajęć z końmi.
Hipoterapia u dzieci i osób dorosłych.
Metodyka prowadzenia zajęć ze zwierzętami.
Wskazania i przeciwwskazania do terapii ze zwierzetami.

L. godz. pracy własnej studenta

Liczba godzin
1
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

20
L. godz. kontaktowych w sem.
30
Pisemna i ustna prezentacja wiedzy i umiejetności, obserwacja
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
postawy i zachowań studenta
efektów kształcenia

Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia

Wiedza
Umiejętności
Kompetencje
społeczne

KW_W13 Zna zasady planowania, prowadzenia i
1. modyfikowania postepowania fizjoterapeutycznego w oparciu
o dowody naukowe.
KW_U22 Posiada specjalistyczne umiejetności manualne i
1.
ruchowe wykorzystywane w postepowaniu terapeutycznym.
KW_K13 Swoją postawą motywuje do podejmowania
1.
aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Metody dydaktyczne:
Seminarium: prelekcja, pogadanka, pokaz, dyskusja.
Forma zaliczenia przedmiotu:
Pozytywna ocena z ocen cząstkowych, zaliczenie kolokwium końcowego, aktywność i obecność na
zajęciach.
Literatura podstawowa:
Wyżnikiewicz-Nawracała A.:Jeździectwo w terapii,rekreacji i sporcie.Wydawnictwo AWF Gdańsk,
[1] Gdańsk 2001.
Strumińska A. (red.):Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodziezy niepełnosprawnych
[2] inelektualnie. PWRiL, Warszawa 2003.
Bochowicz K.: Dogoterapia-terapia kontaktowa z udziałem psów: założenia i wykorzystanie w pracy z
[3] osobami niepełnosprawnymi.Fundacja 'Przyjaciel", Warszawa 2003.
Machoś-Nikodem M.:Dogoterapeutyczny program polisensorycznej stymulacji.Poradnik pracy z
dziecmi z dysfunkcjami rozwojowymi. Centrum Medyczne Pomocy Psychologiczno-pedagogicznej,
[4] Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca:
Franczyk A., Krajewska K.,Skorupa J.: Animaloterapia.Program przedszkolnego klubu "Animals".
[1] Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.
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