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Nazwa jednostki
prowadzącej przedmiot
Nazwa kierunku
Język przedmiotu
Grupa treści kształcenia, w
ramach której przedmiot jest
realizowany
Rok studiów, semestr

Historia rehabilitacji
Wydział Wychowanie Fizyczne, Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury
Fizycznej
Fizjoterapia
ojczysty - polski
Przedmiot może być realizowany w ramach następujących grup:
- grupa treści kierunkowych
I rok studiów, sem. 1 , studia stacjonarne - II stopnia – 30 godz. wykładów
I rok studiów, sem. 1 studia niestacjonarne – II stopnia- 15 godz. wykładów
Prof. dr hab. Miroslaw Ponczek, prof. zw.

Imię i nazwisko osoby (osób)
prowadzącej przedmiot
Imię i nazwisko osoby (osób)
egzaminującej bądź
Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek
udzielającej zaliczenia w
przypadku, gdy nie jest nim
osoba prowadząca dany
przedmiot
wykład
Formuła przedmiotu
Kształtowanie umiejętności myślenia historycznego z zakresu rozwoju
Wymagania wstępne
Liczba godzin zajęć
dydaktycznych
Liczba punktów ECTS
przypisana przedmiotowi
Założenia i cele przedmiotu

Metody dydaktyczne
Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu.
Treści merytoryczne
przedmiotu oraz sposób ich
realizacji

Wykaz literatury
podstawowej i
uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia
danego przedmiotu

rehabilitacji na przestrzeni dziejów.
2 godziny w tygodniu ( 15 tygodni w semestrze= 30g) - wykłady

1
Podstawowym celem i efektem kształcenia jest przekazanie studentom
(godnych do naśladowania w ich życiu) działań i ideałów kalokagatii,
wypływających z genezy oraz rozwoju działalności sportowej na przestrzeni
wieków (też przyswojenie przez nich stosownych osiągnięć w zakresie badań
naukowych i warsztatu metodologicznego). Chodzi również o kształtowanie
odpowiednich umiejętności poznawczych i intelektualnych w rozwoju formacji
studentów. Wykorzystanie wiedzy z zakresu historii rehabilitacji w działalności
zawodowej.
Wykład z elementami rozmowy nauczającej.
Zaliczenie na ocenę.
1-2. Organizacja zajęć, tematyka wykładów. 3-4. Geneza i rozwój rehabilitacji
na świecie i w Polsce. 5-6. Historyczne czynniki rozwoju rehabilitacji. 7-8.
Rehabilitacja w poszczególnych okresach historycznych. 9-10. Związki
rehabilitacji z kulturą fizyczną i medycyną. 11-12. Twórcy światowej i polskiej
rehabilitacji. 13-14. Gimnastyka lecznicza, higiena i ochrona zdrowia we
wczesnośredniowiecznej Europie. 15-16. Europejscy i polscy lekarze renesansu
wobec historycznych form rozwojowych przyszłej rehabilitacji. 17-18.
Oświecenie powszechne i polskie wobec wychowania fizycznego, gimnastyki
leczniczej, higieny i medycyny. 19-20. Narodziny nowoczesnych igrzysk
olimpijskich i ich związek z ochroną zdrowia i ewolucja niektórych form
kultury fizycznej. 21-22. Europejskie systemy gimnastyczne XIX wieku i ich
wpływ na rozwój nowoczesnej rehabilitacji. 23-24. Narodziny oraz rozwój
nowoczesnej rehabilitacji i rekreacji ruchowej w XX wieku. 25-26.
Rehabilitacja ruchowa w działalności wybitnych polskich lekarzy XX stulecia
(ze szczególnym uwzględnieniem okresu międzywojennego). 27-28. Polacy w
igrzyskach paraolimpijskich. 29-30. Podsumowanie wykładów i zaliczenie
przedmiotu.
Wykaz piśmiennictwa według skali i znaczenia poszczególnych pozycji:
1. Kowieska U., Wybór źródeł i tekstów z historii kultury fizycznej i
rehabilitacji, AWF, Wrocław 1994.
2. Migała M., Wybrane zagadnienia z historii rozwoju rehabilitacji i
fizjoterapii. Skrypt dla studentów kierunku fizjoterapia. Politechnika Opolska,
Opole 2004.
3. Kałamacka E., Zdrowotne-higieniczne aspekty wychowania fizycznego w

poglądach i działalności polskich lekarzy do 1914 roku. AWF Kraków 2003.
4. Wilk S., Historia rehabilitacji, Skrypt dla studentów rehabilitacji ruchowej,
AWF, Warszawa 1985.
5. Ponczek M., Waldemar Kikolski - paraolimpijczyk (próba bilansu osiągnięć
sportowych) [w:] Społeczno-edukacyjne oblicza olimpizmu. Ruch olimpijski i
niepełnosprawni sportowcy, tom II, pod red. Jerzego Chełmeckiego, AWF,
Warszawa 2006, s. s. 71-76.

