Wychowawca Wypoczynku
Podstawa Prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marce 2016 roku w sprawie wypoczynku
dzieci i młodzieży
Prowadzenie
pedagog, psycholog, dyrektor szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego, terapeuta zajęciowy,
trener sportu, nauczyciel wychowawca, ratownik medyczny
Czas Trwania
36 godzin lekcyjnych
Adresaci
Kurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, które posiadają wykształcenie średnie
(dopuszczalne wykształcenie bez matury) i które chciałyby wykonywać pracę w charakterze
wychowawcy kolonijnego lub opiekuna dzieci i młodzieży podczas różnych form wypoczynku.
Wychowawcą wypoczynku nie może być osoba karana.
Cele edukacyjne kursu
Kurs ma na celu przygotowanie uczestnika do pełnienia pracy opiekuńczo-wychowawczej wobec
dzieci i młodzieży. Kurs obejmuje aktualną wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa uczestników
wypoczynku (w tym udzielania pierwszej pomocy) i obowiązujących przepisów w zakresie
organizacji wypoczynku. Uczestnik weźmie udział w zajęciach praktycznych, podczas których
zaznajomi się z metodami pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi i młodzieżą; będzie potrafił
zorganizować zajęcia ruchowe, kulturalne, praktyczno-techniczne, artystyczne a także rozmaite
zajęcia edukacyjne o charakterze gier i zabaw. Uczestnik kursu będzie przygotowany do
współorganizowania atrakcyjnych dla różnych grup wydarzeń turystycznych i krajoznawczych w
różnych warunkach terenowych. Dodatkowo, w oparciu o wiedzę psychologiczną, ukształtowana
zostanie w uczestniku gotowość do budowania relacji w grupie oraz postawa charakteryzująca się
akceptacją, życzliwością i odpowiedzialnością za wychowanków.
Przewidywane efekty kształcenia
Po ukończeniu kursu uczestnik nabędzie następującą wiedzę i kompetencje praktyczne oraz
postawy:
WIEDZA

WW_W1 z zakresu obowiązujących przepisów odnoszących się do organizacji wypoczynku
dzieci i młodzieży, w tym przepisów dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i
higieny w miejscu wypoczynku
WW_W2 z zakresu psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem pracy z
osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
WW_W3 z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy

UMIEJĘTNOŚCI
WW_U1 zaplanowania zajęć w całym turnusie wypoczynku, stosownie do wieku,
zainteresowań i możliwości uczestników
WW_U2 opracowania i realizacji planu wychowawczego grupy
WW_U3 prowadzenia dokumentacji wychowawcy
WW_U4 zaplanowania i przeprowadzenia różnorodnych zajęć indywidualnych i grupowych:
gier i zabaw ruchowych, turniejów i olimpiad sportowych, zajęć kulturalnoedukacyjnych, konkursów, wystaw, dyskusji, uroczystości, ognisk, dyskotek, zabaw
tanecznych i muzycznych, zajęć praktyczno-technicznych i artystycznych, zajęć
rozwijających zainteresowania i wiedzę uczestników wypoczynku
WW_U5 zaplanowania aktywność turystyczną i krajoznawczą w różnych warunkach
terenowych: na biwaku, w mieście, w obiekcie sportowo-rekreacyjnym, nad jeziorem
itp.
WW_U6 zaangażowania wychowanków w aktywności społecznie użyteczne, rozwijające
umiejętności społeczne i służące samorozwojowi
WW_U7 udzielania pierwszej pomocy (z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń, m.in. fantom,
defibrylator)

KOMPETECJE SPOŁECZNE
WW_K1 gotowość do tworzenia relacji grupowych, z uwzględnieniem różnic indywidualnych
w grupie
WW_K2 etyczna postawa wobec podopiecznych, wrażliwość na potrzeby i problemy dzieci i
młodzieży
WW_K3 świadomość odpowiedzialności wynikającej z pełnionej roli

PROGRAM KURSU

ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY:
1) koordynacyjna rola władz oświatowych
2) obowiązujące przepisy
3) elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności,
niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym
ORGANIZACJA ZAJĘĆ W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU:
1) rada wychowawców
2) grupa jako zespół wychowawczy
3) organizacja i rozkład dnia
4) regulamin uczestnika wypoczynku
PLANOWANIE PRACY OPIEKUŃCZEJ, WYCHOWAWCZEJ I EDUKACYJNEJ:
1) opracowanie planu wychowawczego grupy
2) dokumentacja wychowawcy
3) obowiązki wychowawcy grupy
4) metody i formy realizacji planów wychowawczych
RUCH I REKREACJA:
1) cele i zadania zajęć wychowania fizycznego
2) metody nauki technik pływania
3) gry i zabawy ruchowe
4) gry zespołowe
5) sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka
6) organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z
niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym
TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO:
1) cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku 2)
organizacja wycieczek
3) organizacja biwaków
4) gry terenowe
ZAJĘCIA KULTURALNO-OŚWIATOWE:
1) cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych
2) organizacja zajęć kulturalno-oświatowych, z uwzględnieniem wartości historycznych i
literackich
3) elementy kulturalne i wychowanie w rozkładzie dnia
4) prowadzenie kroniki
5) organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk
6) gry i zabawy świetlicowe
7) konkursy, wystawy, dyskusje
8) śpiew, muzyka, plastyka itp.
ZAJĘCIA PRAKTYCZNO-TECHNICZNE:
1) cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych
2) formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych
3) prace dekoracyjne i zdobnicze
4) indywidualne zainteresowania uczestników
5) rozwój zainteresowań uczestników
PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE:
1) cele i zadania prac społecznie użytecznych
2) wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat
3) prace w zakresie samoobsługi
4) prace na rzecz miejsca wypoczynku
5) prace na rzecz środowiska
BEZPIECZEŃSTWO ŻYCIA I ZDROWIA UCZESTNIKÓW WYPOCZYNKU:

1) przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów
karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez
opiekunów
2) przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku
3) pierwsza pomoc z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym
zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)
WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU
Warunkiem ukończenia kursu jest udział we wszystkich zajęciach oraz aktywne uczestnictwo w
ćwiczeniach.
Uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu.

