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CELE PRZEDMIOTU 

Przedstawienie teorii nauczania oraz wybranych aspektów treningu zespołowych gier sportowych. Zapoznanie ze 

specyfiką poszczególnych dyscyplin w kontekście zasad, metod, form i środków nauczania ruchu oraz składowych 

struktury obciążenia startowego. 
 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów kształcenia  

Przedmiotowe efekty kształcenia w zakresie wiedzy (P_W), 

umiejętności (P_U) i kompetencji społecznych (P_S) 

Odniesienie do efektów 

obszarowych  

K_W08 K_W10 P_W01 Zna ogólną teorię nauczania oraz wybrane aspekty treningu 

zespołowych gier sportowych 

P_W02 Zna specyfikę poszczególnych dyscyplin w kontekście zasad, 

metod, form i środków nauczania ruchu oraz składowych struktury 

obciążenia startowego 

M1_W07 M1_W10  

K_U04 Potrafi formułować podstawowe cele edukacyjne oraz projektować, 

realizować i oceniać programy dydaktyczne z zakresu gier 

sportowych w kontekście etapów szkolenia. 

M1_U03 M1_U04 

M1_U09 M1_U10 

M1_U12 M1_U13 

K_K01 K_K02 Afirmuje aktywność fizyczną, rozwija własne upodobania sportowe, 

aktywnie uczestniczy w różnych formach sportu przyczyniając się do 

wprowadzania jednostek i grup środowiskowych w kulturę sportu. 

Samodzielnie projektuje i realizuje programy treningowe z 

uwzględnieniem specyfiki celów, metod, form i środków 

oddziaływania w różnych etapach szkolenia sportowego 

M1_K01 M1_K02 

M1_K04 M1_K05 

M1_K06 M1_K09  
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