
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Rekreacja Osób z Niepełnosprawnościami 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

 TR/2/PK/ONR    25b 2 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia  II stopień 

Rok/Semestr  II/3 stacjonarne, niestacjonarne 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)  fakultatywny 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin)  15/15 (niestacjonarne: 9/9) 

Stacjonarne: 13/13 realizowane z udziałem 

nauczyciela akademickiego, 2/2 realizowane 

w ramach e-learningu 

Niestacjonarne: 9/9 realizowane z udziałem 

nauczyciela akademickiego 

Język wykładowy polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Wykłady, ćwiczenia, zajęcia e-learningowe 

 

Wymagania formalne 

 Założenia wstępne 

Wymagania formalne: poziom 6  

Założenia wstępne 

Wiedza z obszaru teorii i metodyki rekreacji 

(m.in. doboru grup, form realizacji zajęć 

rekreacyjnych, metod pracy z grupą) 

 

Metody dydaktyczne Wykład 

Spotkania z praktykami 

Analiza tekstów z dyskusją 

Zadania projektowe 

 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia 

Egzamin pisemny 

Przykładowe pytanie egzaminacyjne: 

Omów specyfikę wybranej 

niepełnosprawności, wskaż odpowiednią 

aktywność fizyczną oraz uargumentuj swój 

wybór. 

Formy zaliczenia przedmiotu 

Egzamin pisemny  

Zadanie projektowe 

Udział w praktykach – wolontariat na rzecz 

organizacji zajmującej się promowaniem 

aktywności fizycznej osób o specjalnych 

potrzebach 

Ocena końcowa z ćwiczeń 

- Aktywność na zajęciach 

- wykonanie zadań projektowych 

- Realizacja praktyk wolontariackich 

- Kolokwium 

 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Rekreacji 

Zakład Teorii Rekreacji 

 



Cele i zadania przedmiotu:  

C1 - zapoznanie studentów z podstawową problematyka uczestnictwa osób z 

niepełnosprawnościami i grup o specjalnych potrzebach w sporcie dla wszystkich.  

C2 – Przybliżenie aktualnego stanu wiedzy o wybranych kierunkach rozwoju działań 

aktywizujących – fizyczne i społecznie osoby o specjalnych potrzebach. 

C3 – Przybliżenie zasad współpracy z osobami o specjalnych potrzebach. 

 

Treści programowe 

Wykłady:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele  

przedmiotu 
1 Wprowadzenie w problematykę 

przedmiotu: niepełnosprawność – 

definicje, podział, dane 

statystyczne 

 

1h 

 

K_W01 

K_W05 

 

C1, C2 

2. Rola rekreacji osób 

niepełnosprawnych w ujęciu 

społecznym, psychologicznym i 

leczniczym 

Cele i bariery uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych w sporcie dla 

wszystkich, sposoby 

niwelowania występujących barier 

 

3h 

 

K_W01 

K_W05 

 

C1, C2, C3 

 

3. Rodzaje aktywności rekreacyjnej 

osób niepełnosprawnych - analiza 

wybranych form z 

punktu widzenia ich przydatności 

dla osób niepełnosprawnych. 

 

1h 

 

 

 

K_W01 

K_W05 

 

C2, C3 

 

4 Podstawowe przepisy i akty prawne 

regulujące funkcjonowanie osób 

niepełnosprawnych w 

Polsce; polityka państwa i UE 

wobec osób niepełnosprawnych; 

Promocja sportu i aktywności osób 

niepełnosprawnych i specjalnych 

potrzebach w Polsce i Europie 

Polski system opieki nad osobami 

niepełnosprawnymi - organizacje i 

instytucje a 

doświadczenia europejskie. 

 

6h 

 

K_W06 

K_W07 

 

C1, C2, C3 

 

 

5 Adaptowana aktywność ruchowa, 
sport osób niepełnosprawnych, 

usługi rekreacyjne dla 

osób niepełnosprawnych. 

 

3h 

 

K_W01 

K_W05 

 

C1, C2, C3 

6 Źródła finansowania rekreacji i 

sportu osób niepełnosprawnych 

Igrzyska paraolimpijskie i 

Olimpiady specjalne. Integracja 

środowiskowa. 

 

1h 

 

K_W06 

 

C1, C2 

7 Wytyczne w prowadzeniu zajęć 

ruchowych z osobami 

niepełnosprawnymi oraz 

kompetencje instruktora rekreacji 

ruchowej niepełnosprawnych. 

 

1h 

 

K_W01 

K_W05 

 

C3 



Ćwiczenia:  
LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1 Zajęcia organizacyjne 2  

 

 

 

 

K_W01 

K_W05 

K_W06 

K_W07 

K_U16 

K_K01 

K_K10 

 

 

 

 

 

 

C1 

C2 

C3 

 

2 Formy RR osób z dysfunkcją 

aparatu ruchu 

 

 

2 3 Formy RR osób z dysfunkcją 

aparatu słuchu 

4 Formy RR osób z dysfunkcją 

aparatu wzroku 

 

2 

5 Adaptowana aktywność ruchowa 

6 Siatkówka na siedząco, goalball, 

piłka nożna dla niewidomych 

 

2 

7 Igrzyska paraolimpijskie, 

Olimpiady specjalne 

 

2 

8 Analiza tekstów dot. aktywności 

fizycznej osób z 

niepełnosprawnością 

 

2 

 

9 Wyjście grupowe na Wystawę 

Niewidzialną 

 

2 

  

10 Kolokwium kończące 1   

 

 

Rozliczenia punktów ECTS: 

 

Kalkulacja nakładu pracy studenta (1 punkt ECTS – 30h) 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

15 0,5 Godziny kontaktowe – wykłady 9 0,4 

15 0,5 Godziny kontaktowe – ćwiczenia 9 0,5 

5 0,2 Praca w czytelni 3 0,1 

5 0,1 Praca w Internecie 5 0,1 

10 0,4 Praca z literaturą 9  

5 0,1 Przygotowanie prac semestralnych, 

projektów, prezentacji 
10 0,4 

10 0,2 Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia 15 0,5 

60 2 Razem 60 2 

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 

40 godzin zajęć praktycznych – 1,3 ECTS 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 

Wykłady: Polski system opieki nad osobami niepełnosprawnymi – organizacje i instytucje a 

doświadczenia europejskie. 

Ćwiczenia: praca własna – analiza tekstów dot. aktywności osób z niepełnosprawnością 

 

 

 

 

 



Literatura podstawowa (literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 

przedmiotu wymaga inaczej): 

1. Kowalik S.: Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność 

ruchowa. Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne. Gdańsk 2009 

2. Rutkowska I., Kosmol A.: Sprawność i aktywność fizyczna osób niewidomych. Wyniki 

badań i zastosowania praktyczne. AWF, Warszawa 2010. 

3. Coppenolle H.: ADAPT. Curriculum Europejskie Adaptowana Aktywność Ruchowa. 

Wersja elektroniczna udostępniona na platformie e-learningowej Wydziału TiR. 

4. Molik B. (red.): Zespołowe gry sportowe dla osób niepełnosprawnych. Osoby z 

dysfunkcją narządu ruchu, niepełnosprawne intelektualnie, niewidome i słabo słyszące. 

Wydawnictwa Dydaktyczne, AWF Warszawa 2009. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Morgulec-Adamowicz N., Kosmol A. (red.): Sportowe formy aktywności osób 

niepełnosprawnych i starszych. Adaptowana aktywność fizyczna (APA). Wydawnictwo 

PTN-AAF, Warszawa 2011. 

2. Dykcik W., Szychowiak B. (red.): Nowatorskie i alternatywne metody w praktyce 

pedagogiki specjalnej. Przewodnik metodyczny. Wydawnictwo Naukowe UAM, 

Poznań 2001 

3. Leś A., Lipko M., Niedzielska E., Piotrowska J., Postawy studentów Wydziału Turystyki i 

Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego wobec osób z 

niepełnosprawnościami. Turystyka i Rekreacja 2015 

4. Janiszewski M.: Rekreacja ruchowa dla osób niepełnosprawnych. Łódź 1989. 

5. Łobożewicz T.: Turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych. WSE Warszawa 2000. 

 

Efekty kształcenia (liczba efektów powinna być adekwatna do liczby godzin – zalecane – 

15h – 5 efektów, 30h – 10 efektów, 45 i więcej – 15 efektów): 

Student, który zaliczył przedmiot 

Zamierzone efekty kształcenia Forma zajęć/    

metoda 

kształcenia 

Sposób 

weryfikacji 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie 

do EK                

kierunkowy

ch 

Odniesienie do 

EK 

obszaru 

Rozumie potrzebę aktywności 

fizycznej u osób ze specjalnymi 

potrzebami, uwzględniając zmiany w 

budowie i funkcjonowaniu. Wie jaki 

wpływ mają ukierunkowane 

ćwiczenia fizyczne na sprawność 
osób niepełnosprawnych. Wie jak 

zintensyfikować aktywny 
wypoczynek. 

Wykład 

spotkania z 

praktykami 

Egzamin  K_W01 

M2_W01 

M2_W02 

M2_W07 

Rozumie przyczyny i mechanizmy 

powstawania obciążeń i zaburzeń 

psychosomatycznych u osób ze 

specjalnymi potrzebami, umie 

przedstawić możliwości 

wykorzystywania aktywności 

fizycznej dla ich ograniczania lub 

eliminowania w tej grupie docelowej. 

Wykład 

Spotkania z 

praktykami 

Egzamin  K_W05 
M2_W03 

M2_W06 



Ma wiedzę na temat działania 

instytucji krajowych (państwowych 

oraz samorządowych) w zakresie 

tworzenia warunków rozwoju 

rekreacji i sportu osób o specjalnych 

potrzebach. Zna regulacje prawne w 

zakresie aktywności rekreacyjnej i 

sportu. 

Analizuje ich wpływ na możliwości 

podejmowania działalności i ochronę 

interesów osób uczestniczących w 

zorganizowanych formach tej 

aktywności. 

Wykład 

Ćwiczenia 

Egzamin 

Aktywność 

na zajęciach 

 

K_W06 

K_W07 

S2A_W02 

S2A_W08 

M2_W12 

 

Potrafi, uwzględniając wybrane 

parametry fizyczne, przewidzieć 

wpływ zajęć określonego rodzaju i 

intensywności na organizm 

człowieka, w odniesieniu do rodzaju 

niepełnosprawności lub potrzeb 

specjalnych. 

Ćwiczenia 
Zadanie 

projektowe 
K_U16 M2_U05 

Reprezentuje postawę promującą 

zdrowie i aktywność fizyczną, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

aktywnego wypoczynku. 

Ćwiczenia 

Spotkania z 

praktykami 

Zadanie 

projektowe 
K_K0l M2_K09 

Realistycznie ocenia swoje 

kompetencje, jest świadom ich 

ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się 

do ekspertów 

Ćwiczenia 

Spotkania z 

praktykami 

Zadanie 

projektowe 
K_K10 M2_K02 

 

Autor programu: dr Anna Leś, mgr Maria Lipko-Kowalska 

 

 


