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EFEKTY KSZTAŁCENIA
WIEDZA
Opanowanie przez studentów wiedzy dotyczącej przebiegu procesów rozwoju osobniczego człowieka,
charakterystyki poszczególnych jego faz, rozpoznanie implikacji dla aktywności ruchowej i sportu.
Znajomość praw biologicznych rozwoju osobniczego, dojrzewania, starzenia i ich zastosowań w relacji do
stanu zdrowia. Znajomość podstawowych metod oceny stanu i tempa rozwoju fizycznego, typu budowy
i składu tkankowego ciała, metod niezbędnych do monitorowania rozwoju dzieci i młodzieŜy w praktyce
nauczycielskiej i trenerskiej. Ewaluacja metod w świetle współczesnych badań. RozróŜnienie wpływu
czynników genetycznych i środowiskowych na rozwój fizyczny ze szczególnym uwzględnieniem
uwarunkowań związanych ze stylem Ŝycia. Uzyskanie wiedzy na temat społecznego zróŜnicowania cech
biologicznych w populacji oraz międzypokoleniowych zmian w cechach biologicznych człowieka (trendy
sekularne, akceleracja rozwoju, retardacja procesów starzenia). Ogólna wiedza na temat mechanizmów
i etapów rozwoju filogenetycznego człowieka.
UMIEJĘTNOŚCI
Nabywanie praktycznej umiejętności wykonywania pomiarów antropometrycznych z zastosowaniem
standardowych technik i przyrządów pomiarowych oraz interpretacji wyników pomiarów w odniesieniu do
stanu rozwoju i dojrzewania uczniów. Umiejętność organizowania badań stanu rozwoju, wyboru
i wykorzystania w praktyce odpowiednich norm rozwoju, oceny prawidłowości rozwoju i diagnozowania
odchyleń od normy oraz sporządzania odpowiedniej dokumentacji. Umiejętność określania wieku
chronologicznego i biologicznego, prognozowania dorosłej wysokości ciała, stosowania metod oceny
budowy i składu tkankowego ciała.
KOMPETENCJE
Diagnozowanie przebiegu i stanu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieŜy, formułowanie kompleksowej oceny
rozwoju fizycznego skierowanej do ucznia i jego rodziców, wskazanie na odchylenia od prawidłowego
rozwoju, ocena predyspozycji morfologicznych do uprawienia sportu wyczynowego lub róŜnych form
rekreacyjnej aktywności ruchowej, wskazanie korzyści zdrowotnych z aktywności fizycznej. Ocena wpływu
treningu sportowego i aktywności fizycznej na budowę somatyczną.
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykłady:
Historyczne ujęcie rozwoju antropologii na świecie i w kraju, zastosowania metodyki przedmiotu w innych
dziedzinach ze szczególnym uwzględnieniem nauk o kulturze fizycznej i nauk o zdrowiu. Zdefiniowanie
rozwoju osobniczego, dojrzewania i inwolucji w procesach starzenia. Charakterystyka poszczególnych faz
prawidłowego rozwoju fizycznego, wskazanie na odchylenia w rozwoju o charakterze patologicznym.
Zastosowania metod oceny stanu rozwoju fizycznego osobników zdrowych i osobników dysmorficznych.
Zdefiniowanie zjawisk trendu sekularnego i akceleracji rozwoju, rozwoju optymalnego oraz zahamowania
rozwoju na przykładzie badań z piśmiennictwa międzynarodowego, krajowego i badań własnych. Wskazanie
roli uwarunkowań rozwoju osobniczego: genetycznych i środowiskowych, wzajemne relacje. Opis wpływu
poszczególnych czynników środowiskowych na stan rozwoju fizycznego, skład tkankowy ciała i procesy
dojrzewania, ze szczególnym uwzględnieniem czynników stylu Ŝycia: aktywności ruchowej i Ŝywienia.
Częstość występowania nieprawidłowości w rozwoju fizycznym we współczesnych społeczeństwach.
Przebieg procesu antropogenezy (mechanizmy i etapy hominizacji, przedstawiciele drzewa rodowego
człowieka)
Ćwiczenia:
1. Antropometria i antroposkopia: wykonywanie pomiarów antropometrycznych z zastosowaniem
standardowych technik i przyrządów pomiarowych, opracowanie statystyczne wyników pomiarów i ich
interpretacja, metody oceny cech jakościowych.
2.Ocena budowy ciała:
a) Metoda wskaźników antropologicznych: zasady konstruowania wskaźników i ich zastosowanie w ocenie

masy relatywnej, proporcji szkieletowych oraz dymorfizmu płciowego.
b) Współcześnie stosowane metody typologiczne.
c) Ocena składu tkankowego ciała: zastosowanie metod szacowania składników tkankowych ciała
z pomiarów antropometrycznych.
3. Wiek metrykalny a wiek biologiczny - relacje, aspekty praktyczne. Zastosowanie metod oceny wieku
biologicznego u dzieci i młodzieŜy.
4.Ocena przebiegu indywidualnego rozwoju wysokości, masy ciała oraz proporcji wagowo-wzrostowych,
pojęcie normy rozwoju, sposoby tworzenia norm, posługiwanie się siatkami centylowymi.
5. Ocena wpływu czynników genetycznych i środowiskowych na rozwój biologiczny człowieka.
6. Metody prognozowania dorosłej wysokości ciała.
7. Zastosowanie poznanych metod diagnozowania i prognozowania rozwoju cech somatycznych
w wychowaniu fizycznym i sporcie.
METODY OCENY
Ćwiczenia praktyczne, kolokwium, ocenianie ciągłe, egzamin pisemny.
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