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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 i uprawiania aktywności fizycznej. Znajomość podstawowych
metod oceny stanu i tempa rozwoju fizycznego, oceny budowy ciała i składu tkankowego, niezbędnych w
praktyce trenerskiej do monitorowania rozwoju dzieci i młodzieŜy, przeprowadzania doboru i selekcji do
sportu kwalifikowanego oraz oceny somatycznych efektów zwiększonej aktywności ruchowej.
UMIEJĘTNOŚCI
Opanowanie przez studentów umiejętności swobodnego korzystania z technik pomiarów ciała
i jego składu tkankowego przy uŜyciu standardowych przyrządów pomiarowych oraz analizowania i
interpretacji antropometrii w odniesieniu do stanu rozwoju i dojrzewania uczniów, wykorzystania kryteriów
morfologicznych w procesach doboru i selekcji dzieci i młodzieŜy do róŜnych dyscyplin sportowych.
Umiejętność wyboru i wykorzystania w praktyce odpowiednich norm rozwoju, metod oceny budowy ciała,
określania wieku chronologicznego i biologicznego, prognozowania dorosłej wysokości ciała.
KOMPETENCJE
Diagnozowanie stanu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieŜy, predyspozycji morfologicznych młodzieŜy do
sportu kwalifikowanego, morfologicznych efektów treningu (monitoring).
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykłady:
Przebieg rozwoju osobniczego człowieka: fazy rozwoju, antropologiczna charakterystyka poszczególnych
okresów i procesów rozwojowych jako podłoŜa kształtowania motoryczności człowieka od urodzenia do
późnej starości. Zmiany międzypokoleniowe cech biologicznych. Wpływ czynników genetycznych i
środowiskowych (ze szczególnym uwzględnieniem treningu sportowego) na kształtowanie cech
fenotypowych
i
tempo
rozwoju.
Somatyczny
model
mistrza
w róŜnych dyscyplinach sportowych. Predyspozycje morfologiczne jako waŜne kryterium selekcji
sportowej oraz monitorowanie treningu w róŜnych dyscyplinach sportu.
Ćwiczenia:
1. Antropometria i antroposkopia: opanowanie podstawowych metod oceny cech ilościowych
i jakościowych, statystyczne opracowanie i interpretacja wyników pomiarów.
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.Rola budowy i proporcji ciała w osiąganiu wyników w poszczególnych dyscyplinach sportu.
4. Wiek metrykalny a wiek biologiczny - relacje, aspekty praktyczne. Zastosowanie metod oceny wieku
biologicznego u dzieci i młodzieŜy.
5.Ocena przebiegu indywidualnego rozwoju wysokości, masy ciała oraz proporcji wagowo-wzrostowych,
pojęcie normy rozwoju, sposoby tworzenia norm, posługiwanie się siatkami centylowymi.
6.Metody prognozowania dorosłych wymiarów i proporcji ciała. Zastosowanie tych metod
antropologicznych w doborze i selekcji do dyscyplin sportowych
METODY OCENY
Ćwiczenia praktyczne, kolokwium, ocenianie ciągłe, egzamin pisemny
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