PROGRAM KURSU
1.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

2

Formy
realizacji
wykłady

2.

koordynacyjna rola władz oświatowych
formy wypoczynku
organizatorzy wypoczynku
podstawy prawne i obowiązujące przepisy
Organizacja zajęć w placówce wypoczynku:

2

wykłady

3.

struktura placówki
rada wychowawców
grupa jako zespól wychowawczy
organizacja życia na kolonii
rozkład dnia
regulamin uczestnika
Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej:

2
1

wykłady
ćwiczenia

4.

opracowanie planu wychowawczego
grupy metody i formy realizacji planów wychowawczych
dokumentacja wychowawcy
Obowiązki wychowawcy grupy

2

wykłady

5.

Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku:

12

warsztaty

6.

cele i zadania wychowania fizycznego
elementy nauki pływania
gry i zabawy ruchowe
zajęcia z gier zespołowych
lekkoatletyka
olimpiady sportowe itp.
Turystyka i krajoznawstwo:

8

warsztaty

7.

cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej placówek
wypoczynku
organizacja wycieczek
organizacja biwaków
gry terenowe itp.
Zajęcia kulturalno-oświatowe:

9

warsztaty

8.

Cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych:
organizacja zajęć kulturalno-oświatowych
elementy kulturalne zajęć w programie dnia
gry i zabawy świetlicowe
konkursy, wystawy, dyskusje
śpiew, muzyka, zabawy ze śpiewem
organizacja uroczystości, imprez, wieczornic ,ognisk
prowadzenie kroniki
Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników:

2

wykłady

obowiązujące przepisy:

8

warsztaty

podczas przejazdu na placówki
w czasie pobytu dzieci i młodzieży w placówce
ppoż.
w czasie kąpieli
w czasie poruszania się po drogach w czasie wycieczek (pieszych,
rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych)
- normy żywienia
- abc ratownictwa przedmedycznego (pierwsza pomoc)
- zasady obsługi urządzeń elektrycznych
Elementy profilaktyki przeciwuzależnieniowej:

2

wykłady

3

ćwiczenia

6

warsztaty

2
6

wykłady
warsztaty

Lp.

Temat

Liczba godzin

-

-

9.

10.

potrzeby i urazy dziecka alkoholowego;
tradycyjne formy terapii i problemy z nimi związane;
gry i zabawy terapeutyczne;
uwarunkowania prawne pomocy dzieciom z rodzin patologicznych.
Zajęcia praktyczno – techniczne:

11.

formy i rodzaje zajęć praktycznych
prace dekoracyjne i zdobnicze
indywidualne zainteresowania uczestników
Prace społecznie użyteczne:
-

wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych
prace w zakresie samoobsługi
prace na rzecz placówki
prace na rzecz środowiska

Zaliczenie w postaci 10 – 20 dniowego stażu wychowawczego podczas wakacji.

