
 
 

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

 

 
Partnerstwo Dorzecze Słupi serdecznie zaprasza pracowników ośrodków kultury, 
animatorów i pracowników świetlic wiejskich działających na terenie Lokalnej Grupy 
Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi do udziału w cyklu szkoleniowym pt. Mobilna 
Animatornia II. 
 
Cykl składa się z trzech trzydniowych zjazdów szkoleniowych w terminach:  

Zjazd I: 9 – 11 września 2020 r.  
Zjazd II: 23 – 25 września 2020 r.  
Zjazd III: 7 – 9 października 2020 r.  

Miejsce spotkań: Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu 
 
Organizator szkolenia zapewnia realizację zakresu szkoleniowego przez doświadczoną 
kadrę szkoleniową, materiały szkoleniowe, nocleg oraz wyżywienie uczestników. 
Ukończenie kursu potwierdzane jest certyfikatem MEN potwierdzającym uzyskanie 
kwalifikacji w zakresie „kierownik wypoczynku”. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest 
uczestnictwo w co najmniej 8 z 9 dni szkoleniowych (przy czym obowiązkowa jest obecność 
podczas części teoretycznej zakończonej egzaminem – zjazd III).  
 
Udział w kursie jest nieodpłatny.  
 
Zakres tematów poruszanych podczas cyklu szkoleniowego: 
 
Program KURSU KIEROWNIKA WYPOCZYNKU: 

1. Planowanie pracy wychowawczej 
2. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży  

a) Podział na grupy 
b) Wybór samorządu  
c) Rada kolonii – obozu 
d) Rozkład dnia  
e) Rada wychowawców 

3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, w tym obowiązujące 
przepisy w zakresie: 
a) Zdrowia i higieny 
b) Przejazdu na miejsce wypoczynku  
c) Trwania wypoczynku 
d) Przeciwpożarowym  
e) Korzystania z obszarów wodnych  
f) Poruszania się po drogach  
g) Wycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, 

górskich, spływów kajakowych) 
h) Norm żywienia 
i) Zasad obsługi urządzeń elektrycznych  
j) Zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez 

nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów 
k) Pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej 

pomocy, w tym zestawu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, 
defibrylator) 

4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami 
administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego 

5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące)  
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6. Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu.  
 

KONSPEKT SZKOLENIA 'PRACA Z OSOBAMI 50+' 

Szkolenie przeznaczone jest dla: 

 osób, które chcą prowadzić bezpiecznie i efektywnie zajęcia z osobami starszymi 
bądź już prowadzą takie zajęcia i chcą poszerzyć swoją wiedzę i udoskonalić pracę 

 animatorów kultury 
 instruktorów pracujących w domach kultury 

PROGRAM SZKOLENIA 'PRACA Z OSOBAMI 50+': 

1. Elementy psychologii wieku podeszłego 
2. Anatomia układu, fizjologiczne aspekty starzenia się poszczególnych układów: 

mięśniowy, kostny, oddechowy 
3. Mięśnie dna miednicy – ważny temat tabu 

a) anatomia miednicy w pigułce 
b) ćwiczenia podstawowe oraz ich modyfikacja 
c) ćwiczenia wzmacniające oraz rozluźniające mięśnie dna miednicy 

4. Rola aktywności ruchowej w procesie starzenia się 
5. Schorzenia z jakimi zmagają się osoby w podeszłym wieku, na które trzeba zwrócić 

szczególną uwagę 
a) dolegliwości i ograniczenia ruchowe 
b) wskazania i przeciwskazania 
c) systematyka pracy z osobami z ograniczeniami ruchowymi 
d) wprowadzanie ćwiczeń 

6. Metodyka prowadzenia zajęć grupowych 
a) tempo ćwiczeń 
b) tempo oraz dobór muzyki 
c) bezpieczeństwo ćwiczeń  
d) dobór ćwiczeń, modyfikacje, pozycje wyjściowe 
e) dobór metod i form w pracy z osobami starszymi 

7. Taniec i elementy zabawy 
8. Rola przyborów w ćwiczeniach z osobami starszymi 

a) dobór sprzętu 
b) konstruowanie zajęć z wykorzystaniem sprzętu 

9. Ćwiczenia oddechowe 
a) rola oddechu podczas ćwiczeń z osobami starszymi 
b) dobór ćwiczeń oddechowych 

10. Ćwiczenia relaksujące 
11. Ćwiczenia siłowe 

a) technika wykonywania podstawowych ćwiczeń wzmacniających 
b) modyfikacja ćwiczeń wzmacniających 

12. Przykładowa lekcja z analizą 
 

KONSPEKT SZKOLENIA 'SENSORYCZNY ŚWIAT DZIECKA' 
 
PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Sensoryczny Świat Dziecka - poznaj świat zmysłów dziecka, spójrz na dziecko przez 
sensoryczne okulary (poznanie 7 zmysłów dziecka: węch, smak, wzrok, dotyk, słuch, 
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zmysł przedsionkowy czyli równowaga, propriocepcja czyli pozycja i ruch naszego 
ciała wywodzące się z mięśni i ścięgien) 

a) rola zmysłów w prawidłowym rozwoju 
b) zmysł przedsionkowy i propriocepcja jako najważniejsze zmysły w rozwoju  

i funkcjonowaniu dziecka 
2. Rola aktywności ruchowej w procesie kształcenia prawidłowego rozwoju dziecka 

a) z niepełnosprawnością ruchową w stopniu lekkim 
b) pełnosprawnego 
c) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

3. Sensomotoryka czyli ruch w rozwoju dziecka 
a) wyjaśnienie terminu sensomotoryka (motoryka duża) 
b) rozwój ruchowy dziecka - praktyczne ujęcie rozwoju  
c) wpływ motoryki dużej (aktywność ruchowa) na funkcjonowanie motoryki małej 

(aktywność związana z pisaniem, malowaniem, rysowaniem) 
4. Metodyka prowadzenia zajęć z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową w stopniu 

lekkim 
5. Zabawy rozwijające zmysły - naturalna stymulacja sensoryczna 

a) zabawy wzmacniające 
b) zabawy relaksujące 
c) zabawy wyciszające 
d) zabawy oddechowe 

6. Pomoce i sprzęt do ćwiczeń w określonych problemach dysfunkcji ruchowej 
a) dobór sprzętu 
b) konstruowanie zajęć z wykorzystaniem sprzętu 

7. Dysfunkcje sensoryczne najczęściej spotykane w rozwoju i funkcjonowaniu dziecka 
a) dobór zabaw/ćwiczeń 
b) wprowadzanie zabaw/ćwiczeń 
c) modyfikacja zabaw/ćwiczeń 

 


