
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Przedmiot 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

 

KINEZYGERONTOPRFILAKTYKA   TR/1/SPEC/KGP    16e 12 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia II stopień 

Rok/Semestr II sem.3, 4 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Stacjonarne: 90 h 

Wykłady 30h, ćwiczenia 60 h  

Niestacjonarne 60 h 

Wykłady 20 h, ćwiczenia 40 h 

Język wykładowy Polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, 

hospitacje/praktyki kierunkowe, impreza 

rekreacyjna w plenerze, wolontariat, e-

learning 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: teoria rekreacji, 

metodyka rekreacji, fizjologia człowieka i 

anatomia, podstawy psychologii, podstawy 

socjologii, rekreacja osób starszych  

Założenia wstępne: poziom 6; wiedza z 

obszaru teorii i metodyki rekreacji, podstaw 

fizjologii i anatomii człowieka, podstaw 

psychologii i socjologii; umiejętności 

ruchowe w dowolnej formie aktywności 

rekreacyjnej 

Metody dydaktyczne Wykłady problemowe i konwersatoryjne z 

prezentacją multimedialną 

Ćwiczenia audytoryjne (metoda projektów 

praktycznych, analiza zdarzeń i przypadków, 

dyskusja, praca w grupach 

ćwiczenia praktyczne – budowanie warsztatu 

pracy instruktora 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia 

Egzamin 

Forma zaliczenia 

- Egzamin ustny/teoretyczny/ i praktyczny 

/lekcja egzaminacyjna – konspekt i 

prowadzenie/. 

- prace zaliczeniowe indywidualne  

- zrealizowane praktyki kierunkowe 

- działanie grupowe na rzecz środowiska osób 

starszych i integracji międzypokoleniowej - 

Ocena końcowa z ćwiczeń 

- aktywny udział na zajęciach, 

- opracowanie zestawów ćwiczeń 

specjalistycznych przewidzianych w 

programie oraz opanowywanie warsztatu 

pracy podlegające ocenie ciągłej, zaliczenia 



ewaluacyjne 

- terminowo zaliczenie praktyk /hospitacja i 

uczestnictwo w zajęciach rekreacyjnych seniorów/ 

- prezentacje studentów- referaty, konspekty, 

realizacja zadań  indywidualnych  

- przygotowanie, przeprowadzenie i ocena imprezy 

rekreacyjnej „Seniorada”- praca zespołowa 

- opracowanie Autorskiego projektu programu 

aktywizacji seniora w zdiagnozowanym 

środowisku 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Rekreacji 

Zakład Metodyki Rekreacji 

 

Cele i zadania przedmiotu: 

: Celem przedmiotu jest wykształcenie i przygotowanie specjalistów z zakresu rekreacji 

ruchowej do pracy z osobami starszymi, którzy swoim działaniem będą pozyskiwać seniorów 

do regularnej aktywności ruchowej, czyli będą promować zdrowe, pomyślne starzenia się. 

Jest to nabycie przez studenta kwalifikacji obejmujących: 1)  zdobycie wiedzy na temat: 

uwarunkowań pomyślnego starzenia się; zmian, możliwości, potrzeb i oczekiwań osób 

starszych w aspekcie bio-psycho-społecznym /C1/; -  metodyki aktywizacji ruchowej 

seniorów /C2/. 2) w zakresie umiejętności opracowanie i realizacja różnorodnych programów 

rekreacji ruchowej osób starszych,  umiejętność doboru odpowiednich form, metod, środków 

i oraz intensyfikacji wysiłku zarówno indywidualnie jak i  grupowo. Co przekłada się w 

umiejętność prowadzenia zajęć ruchowych z seniorami /C3/; 3) w zakresie kompetencji: - 

wykształcenie kreatywnej postawy wobec profilaktyki gerontologicznej /C4/. Dbałość o 

kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych /C5/. Otwartość na  działania zgodne z 

wychowaniem ku starości i w starości, edukacja przez całe życie/C6/. 

 

Treści programowe 

 

Wykłady:  

.  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

kształcenia 

Cel 

przedmiotu 

 Zjawiska demograficzne XXI wieku, 

starzenie się i wynikające stąd 

konsekwencje społeczne; Niektóre teorie 

starzenia się człowieka. Gerontologia jako 

nauka interdyscyplinarna i jej obszar, 

2 K_W02 

K_W04 

C-1 

C-4; 

C-6 

 Polityka społeczna ukierunkowana na osoby 

starsze – strategie działania w starzejącym 

się społeczeństwie Organizacje, placówki,  

związki, kluby i inne komórki działające na 

rzecz ludzi starszych – zakres ich działań w 

tym środowisku  

2 K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

K_W06 

 

C-1 

C-4; 

C-5; 

C-6 

 Andragogika wieku podeszłego; 

Psychologia starzenia się. 

2 K_W01; 

K_W02; 

 

C-1 

C-4; C-6 

 Motoryczność ludzi starszych;. 

Fizjologiczne i medyczne aspekty starości 

2 K_W01 C-1 

C-4 



 Rekreacyjna aktywność ruchowa ludzi w 

starszym wieku jako czynnik profilaktyki 

gerontologicznej Mechanizmy i czynniki 

przyspieszające i zwalniające starzenie się 

2 K_W011 

K_U02 

 

C-1 

C-2;C-3. 

C-4; C-5;  

C-6 

 Programowanie i organizacja  RR osób 

starszych; Diagnoza osobnicza i 

środowiskowa. 

2 K_W011 

K_U02 

 

C-2; C-3; 

C-4 

 Metodyka prowadzenia zajęć, dozowanie 

wysiłku, dobór grup. Wskazania i 

przeciwwskazania w prowadzeniu zajęć 

ruchowych z osobami starszymi; Zasady 

metodyczne dotyczące bezpiecznego 

prowadzenia zajęć z osobami starszymi, 

współpraca z lekarzem 

2 K_W01 

K_W05 

K_U016 

 

C-2; 

C-3 

 Aktywność ruchowa w promocji zdrowego 

starzenia się . Program Rekreacji Ruchowej 

Osób Starszych (PRROS) – główne 

założenia. PRROS jako program 

edukacyjno – interwencyjne w zakresie 

promocji zdrowia i prewencji chorób 

4 K_W05 

K_U016 

K_K01 

C-2; 

C-3; 

C-4; 

C-5; 

C-6 

 Turystyka osób starszych - cele, zasady 

organizacyjne i metodyczne. 

Wskazówki metodyczne dotyczące rekreacji 

i turystyki osób starszych, podział na grupy, 

bezpieczeństwo. 

 

2 K_W04 

K_U017 

 

C-2; 

C-3; 

C-4; 

C-5 

 Aktywizacja osób starszych (wszelkie jej 

przejawy) stymulatorem jakość życia. 

Motywy i bariery podejmowania 

aktywności fizycznej przez osoby starsze-

sposoby niwelowania barier. 

2 K_W011 

K_U017 

 

C-2; 

C-4; 

C-5 

  Animacja, integracja, informacja sposobem 

pozyskania do aktywności rekreacyjnej na 

przykładzie imprezy rekreacyjnej 

2 K_W03 

K_U017 

K_K06 

C-2 C-3;-4 

C-5 

 Teoretyczne założenia niezbędne w 

tworzeniu imprezy rekreacyjnej dla 

seniorów – „Seniorada12” 

4 K_W07 

K_U08 

K_K07 

 

C-2;  C-3; 

C-4; C-5; 

C-6 

 

 Polityka senioralna w Polsce i w UE. 

Dobre praktyki – Złota Księga Dobrych 

Praktyk przy Biurze Rzecznika Praw 

Obywatelskich 

2 K_W03 

K_W04 

K_W12 

K_W06 

C-1;C-2;  

C-3 ; C-4 

 C-5 ; C-6 

 

 

Ćwiczenia:  

 

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

kształcenia 

Cel 

przedmiotu 

. Sposoby oceny sprawności fizycznej  w 

ramach koncepcji „Health – related fitness”. 

2 K_W05 

K_U016 

C-1;C-3; 

 C-6 



 Sposoby  kontroli i samokontroli, oceny  i 

samooceny sprawności funkcjonalnej oraz 

jakości życia osób starszych. /testy 

sprawności fizycznej, kwestionariusze 

ankiet /ocena obiektywna i subiektywna  

2 K_W05 

K_U17 

K_U19 

C-1;C-3 

 Dobór metod, form i środków 

dydaktycznych w pracy z ludźmi starszymi. 

2 K_W05 

K_U017 

C-2; 

C-3 

 Ocena tolerancji wysiłkowej osób starszych 

/fizjologiczna, wątpliwa, patologiczna 

1 K_W05 

K_U017 

C-3 

 Zasady doboru form ruchu i ćwiczeń w 

zależności od rodzaju działań 

profilaktycznych, możliwości i doświadczeń 

ćwiczących. 

2 K_U016 

 

C-3. 

 

  Dobór intensywności, dawkowanie 

wysiłku, objętość i wydatek energetyczny 

tygodniowego programu zajęć Programy 

indywidualne i grupowe.  

2 K_W05 

K_U16 

C-2, C-3  

 

C-4 

 Wskazówki organizacyjno – metodyczne 

przy organizacji i realizacji różnorodnych 

programów aktywizujących ruchowo osoby 

starsze (od programów interwencyjnych, 

poprzez prewencyjne do specjalistycznych).  

1 K_U017 

 

C-2; 

C-3; 

C-5 

 Budowa osnowy, toku i konspektu zajęć dla 

różnych form aktywności..  Szczegółowe 

zasady budowy i sposobu realizacji PRROS 

– wszystkich jego etapów. 

2 K_U017 

 

C-3 

 Warsztat pracy instruktora budowany na 

bazie ćwiczeń gimnastycznych z 

elementami tańca, gier i zabaw 

rekreacyjnych, nordic walkingu oraz 

wykorzystaniem przyborów i przyrządów  

 

30 K_U017 

K_K010 

C-3; 

C-6 

 Opracowanie autorskich konspektów i 

poprowadzenie zajęć z gimnastyki 

ewentualnie z zajęć tanecznych Nordic 

Walking, gier i zabaw rekreacyjnych,  

4 K_W05 

K_U08 

K_U017 

K_K01 

 

C-2; 

C-3; 

C-4 

 

 Turystyka w programach rekreacji..  2 K_U017 

 

C-2; C-3 

 Formy relaksacyjne w programach rekreacji 

osób starszych. 

2 K_W01 

K_U017 

 

C-3 

3. Uzupełniające formy działalności 

profilaktyczno – usprawniającej np. 

artterapia, ergoterapia, muzykoterapia, 

aromatoterapia, itp 

2 K_W05 

K_U017 

 

C-3 

 Przygotowanie, przeprowadzenie i ocena 

imprezy rekreacyjnej – „Seniorada 12” 

 

6 K_W07; 

K_W012 

K_U07 

K_U08 

C-1;C-2;  

C-3;  C-4; 

C-5; C-6 



K_U017 

K_U18 

K_U019 

K_K01; 

K_K02 

K_K05 

K_K07 

K_K09 

 

 

Rozliczenia punktów ECTS: 

 

Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25 -30h 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

30 1 Godziny kontaktowe - wykłady 20 1 

60 2 Godziny kontaktowe - ćwiczenia 40 1,5 

30 1 Praca w czytelni 30 1 

30 1 Praca w Internecie 30 1 

30 1 Praca z literaturą 30 1 

60 2 Przygotowanie prac semestralnych, 

projektów, raportów 
60 2 

30 1 Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia 30 1 

30 1 Praktyki –hospitacje i asysta, sprawozdanie… 30 1 

40 1 Budowanie własnej sprawności i 

umiejętności ruchowych… 
60 2 

30 1 Zespołowa praca merytoryczno-

organizacyjna  przy imprezie „Seniorada” 
30 0,5 

370 12 Razem 360 12 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): w - 4 h.+ ćw - 6h. 

Ćwiczenia - praca zespołowa– diagnoza środowiska dla potrzeb projektu - przygotowanie 

„Seniorady” 

 

Literatura podstawowa (literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Osiński W. (2013): Gerokinezjologia. Nauka i praktyka aktywności fizycznej 

w wieku starszym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa  

2. Kozdroń E.(2006): Zorganizowana rekreacja ruchowa kobiet w starszym wieku 

w środowisku miejskim. Propozycja programu i analiza efektów 

prozdrowotnych. AWF Warszawa.  

3. Mazurek K. (2016) Prozdrowotne efekty aktywności fizycznej, rekreacyjnej i 

sportowej,  ,Instytut Sportu- Państwowy Instytut Badawczy  

4. Kołomyjska G. red. (2009): Wybrane zagadnienia z gerontologii. Podręcznik 

dla instruktorów kinezygerontoprofilaktyki i organizatorów rekreacji. ZG 

TKKF. Warszawa  

5. Kozdroń E.(2004): Program Rekreacji Ruchowej Osób Starszych, AWF, 

Warszawa; 

6. Eberhardt A. (red); (2011) Wprowadzenie do fizjologii i metodyki rekreacji 

ruchowej, ALMMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 



 

Literatura uzupełniająca(literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Fitness trzeciego wieku (2005): Praca zbiorowa. ZG TKKF 

2. Łobożewicz T. (1991): Stan i uwarunkowania aktywności ruchowej ludzi w starszym 

wieku w Polsce. Z warsztatów badawczych, AWF Warszawa.  

3. Sprawna starość . (2007): red. Dąbrowski A., Rowiński R. AWF Warszawa.  

4. Strugarek J., Wieczorek J. (2010): Aktywny senior. Zbiór gier rekreacyjnych dla osób 

starszych. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań. 

5. Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje (red. nauk. 

B. Szatr-Jaworska), Biuro Rzecznika praw Obywatelskich, Warszawa 2012,  

6. Zdrowe starzenie się. Biała Księga B.Samoliński, F.Raciborski (red 

nauk.),Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszaw 2013 

7. Aktywność fizyczna i społeczna osób trzeciego wieku, Nowocień J., Zuchowa K.(red. 

nauk.):AWF Warszawa, Polska Akademia Olimpijska, Fundacja „Centrum Edukacji 

Olimpijskiej” Warszawa 2012, 

8. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się 

ludności w Polsce (2012) Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P (redakcja), 

Wydawnictwa Medyczne Termedia, Poznań 2012. 

9. Błędowski P. (2009): Polityka społeczna. Warszawa SGH.  

10. Eurostat statistical books :Active ageing and solidarity between generations. A 

statistical portrait of the EuropeanUnion 2012. Belgium EU2011 

11. Szwarc H., Wolańska T., Łobożewicz T. (1988): Rekreacja i turystyka ludzi w 

starszym wieku, IWZZ, Warszawa. 

12. Jopkiewicz A.  red. (1996): Aktywność ruchowa osób starszych. Wydział 

Pedagogiczny WSP, Kielce 

13. .Synak B  red. (2002): Polska starość, praca zbiorowa, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Gdańskiego, Gdańsk 

 

 

Efekty kształcenia (liczba efektów powinna być adekwatna do liczby godzin – zalecane – 

15h – 5 efektów, 30h – 10 efektów, 45 i więcej – 15 efektów): 

 

Student, który zaliczył przedmiot 

Zamierzone efekty kształcenia 

/EK/ 

Forma zajęć / 

metoda kształcenia 

Sposób 

weryfikacji EK 

Odniesienie  

do EK 

kierunkowy

ch 

Odniesienie  

do EK  

obszaru 

Zna metody oceny stanu 

psychofizycznego i społecznego 

człowieka starszego w zakresie 

niezbędnym do oceny możliwości 

podejmowania przez niego 

aktywności fizyczne. 

Wykład 

problemowy 

Ćwiczenia 

dyskusyjne 

Zadanie 

projektowe -

Raport z testów i 

prób sprawności 

funkcjonalnej i 

jakości życia 

K_W05 

 

 

 

MsK1_W03 

SsK1P_W05 

Zna i rozumie podstawowe czynniki 

cywilizacyjne kształtujące styl życia 

oraz czynniki ryzyka powstawania 

chorób przynależne populacji 

Wykład 

problemowy 

Ćwiczenia 

audytoryjne 

Zadanie 

projektowe -

Raport na temat 

epidemiologii 

K_W05 

K_W11 

 

MsK1_W04 

SsK1P_W04 

 

Zna psychologiczne i społeczne 

podstawy zachowań człowieka w 

starości 

Wykład 

problemowy 
Egzamin ustny.  K_W04 

 

MsK1_W04 

SsK1P_W06 



Zna podstawy i formy organizacji 

życia społecznego, procesy 

przemian społecznych  w 

ontogenezie i kształtowania się 

czasu wolnego a w nim aktywnych 

ruchowo sposobów jego 

zagospodarowania. Motywy i 

bariery uczestnictwa 

Wykład 

problemowy 

Ćwiczenia 

dyskusyjne 

Aktywność na 

zajęciach 

Dyskusja 

prowadzona 

przez moderatora 

, Kreatywna 

praca w 

zespołach 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

 

 

 

SsK1P_W08 

SsK1P_W09 

Posiada podstawową wiedzę z 

zakresu funkcjonowania podmiotów 

zajmujących się rekreacją i 

turystyką osób starszych 

Wykład 

problemowy 

Zadanie 

projektowe -

Analiza 

programowa 

placówek 

działających na 

rzecz OS w 

Warszawie 

wykorzystany na 

Senioradzie 

K_W06 

 

 

 

SsK1P_W07 

 

Rozumie pojęcie aktywizacji osób 

starszych w obszarze akt. fizycznej, 

społecznej, rodzinnej i ich 

wzajemnych zależności. Aktywność 

i solidarność międzypokoleniowa 

Wykład 

problemowy,/ panel 

dyskusyjny 

Zadanie 

projektowe -

Oferta 

działalności 

międzypokolenio

wej realizowana 

na „Senioradzie’ 

K_W03 

 

 

 

SsK1P_W04 

MsK1_W04 

MsK1_W05 

MsK1_W07 

Rozumie rolę aktywnego 

wypoczynku – rekreacji i turystyki – 

w promocji zdrowia i profilaktyce 

chorób. 

Wykłady 

problemowe/prezent

acja multimedialna 

Zadanie 

projektowe - 

programu 

aktywizacji 

ruchowej OS 

K_W04 

K_W05 

 

 

MsK1_W04 

MsK1_W06 

MsK1_W07 

Zna zasady przestrzegania 

bezpieczeństwa podczas zajęciach i 

zasady współpracy z lekarzem 

Wykład 

problemowy/prezen

tacja multimedialna 

Ćwiczenia / 

dyskusja 

Zadania 

projektowe 

Arkusz – 

Rodzaje 

tolerancji 

wysiłkowej 

K_W07 

K_W05 

 

M1_W03 

Potrafi zaplanować i zorganizować 

przedsięwzięcia rekreacyjne dla 

osób starszych dostosowane do 

posiadanych warunków oraz 

zainteresowań ich uczestników 
Sondaż 

środowiskowy, 

panel dyskusyjny 

Zadanie 

projektowe -

Projekt 

aktywizacji 

seniorów dla  

wybranego 

środowiska 

Opracowanie 

programu 

„Senioraty” 

K_U16 

K_U08 

K_U020 

 

 

MsK1_U10 

MsK1_U12 

SsK1P_U02 

 

Potrafi zaplanować i przeprowadzić 

imprezę rekreacyjną adresowaną do 

osób starszych oraz o profilu 

międzypokoleniowym 

Konwersatorium, 

warsztaty, 

współpraca ze 

środowiskiem 

działania grupowe i 

zadania indywid.  

Zadanie 

projektowe -

Zorganizowane 

dla społeczności 

lokalnej imprezy 

rekreacyjnej 

„Seniorada” – 

praca zespołowa 

K_U08 

 

 

 

SsK1P_U07 

M1_U10 

Potrafi przygotować i poprowadzić 

zajęcia w wybranych formach 

rekreacji dla seniorów 

ukierunkowane zarówno na 

promocję zdrowia  jak również na 

prewencję pierwotną chorób 

Ćwiczenia, 

Konwersatorium 

warsztatowe 

Zadanie 

projektowe -

Opracowanie 

osnowy i 

konspektów 

zajęć oraz 

K_U16 

K_U17 

 

 

 

 

MsK_U01 

MsK1_U02 

M sK 1_U05 



niezakaźnych oraz posługiwać się 

sprzętem i aparaturą 

wykorzystywaną do ich 

prowadzenia  

ćwiczeń 

indywidualnych. 

Samodzielne 

prowadzenie 

grupy ćwiczeń, 

części   lub 

całych zajęć 

SsK1P_U01 

SsK1P_U03 

 

Potrafi ocenić, w oparciu o 

podstawowe parametry i skale, 

tolerancję wysiłkową podczas i po 

zajęciach aktywizacji ruchowej osób 

starszych 

Ćwiczenia 

warsztatowe oraz 

hospitacja zajęć 

osób starszych 

Zadanie 

projektowe -

Rejestracja 

wyników badań i 

obserwacji 

wykonanych w 

ramach 

hospitacji zajęć 

osób starszych 

K_U16 

 

 

 

MsK1_U01 

MsK1_U02 

MsK1_U07 

MsK1_U08 

Posiada umiejętności przygotowania 

pisemnego raportu lub ustnej 

prezentacji nt. Programu 

rekreacyjno-turystycznego (jego 

projektu lub oceny realizacji)  

Ćwiczenia/ 

Konwersatorium 

Zadanie 

projektowe -

Sprawozdanie z 

„Senioraty” 

K_U17 

MsK1_U12 

MsK1_U13 

SsK1P_U09 

SsK1P_U08 

 

Posiada specjalistyczne 

umiejętności ruchowe z zakresu 

prowadzenia wybranych form 

aktywności fizycznej 

rekomendowanej dla osób starszych 

Ćwiczenia i 

warsztaty oraz 

uczestnictwo w 

zajęciach RR osób 

starszych 

Zadanie 

projektowe -

Zaliczenia 

ewaluacyjne ,  

Lekcja 

egzaminacyjna 

K_U16 

K_U17 

 

MsK1_U1 

MsK1_U2 

 

 

Potrafi zaplanować i zorganizować 

pracę na stanowisku instruktora 

kinezygerontoprofilaktyki Wykład 

problemowy 

konsultacje 

Zadanie 

projektowe -

Opracowanie  

rocznego planu i 

programu 

aktywizacji osób 

starszych   

K_K 04 

 

MsK1_K05 

SsK1P_K03 

 

 

Rozumie potrzebę edukacji 

ustawicznej, doskonalenia swojej 

sprawności fizycznej,  uzupełniania 

i doskonalenia kwalifikacji 

zawodowych – potrafi samodzielnie 

zdobywać wiedzę i umiejętności w 

zakresie aktywizacji ruchowej osób 

starszych 

Zadania projektowe 

-hospitacja 

uczestnicząca, 

zajęcia             

usprawniające 

/samokształcenie/, 

uczestnictwo w 

konferencjach lub 

imprezach na rzecz 

społeczności 

lokalnej  

Zadanie 

projektowe -

sprawdziany 

ewaluacyjne lub 

certyfikaty, 

zaświadczenia z 

warsztatów  i 

konwencji oraz 

działalności 

naukowej lub 

wolontariackiej 

 

 

K_K10 

K_K07 

 

 

 

 

 

 

MsK1_K09 

MsK1_K01 

SsK1P_K06 

 

 

 

Posiada zdolność pracy w zespole 

potwierdzoną udziałem w pracach 

organizacyjnych realizujących cele 

społeczne szczególnie związane z 

propagowaniem aktywnego  

wypoczynku poprzez imprezy 

rekreacyjne i oferty programowe  

Ćwiczenia 

warsztatowe, 

konsultacje 

Impreza rekreacyjna  

Zadanie 

projektowe -

sprawozdania 

zespołów z 

realizacji zadań 

przy organizacji 

Seniorady 12.  

Projekt oferty 

programowej 

K_K01 

K_K05 

K_K06 

 

 

 

 

SsK1P_K02 

MsK1_K04 

Potrafi sprawnie komunikować się z 

grupą, zapewnić bezpieczeństwo 

podczas prowadzonych zajęć, a 

także przekazać wiedzę związaną z 

proponowaną ofertą zajęć.  

Ćwiczenia/warsztat

y 

Pozytywne 

zaliczony 

egzamin 

praktyczny  

K_K07 

K_K09 

 

 

SsK1P_K04 

MsK1_K06 

MsK1_K07 



Jest przedsiębiorczy, wykazuje 

inicjatywę i samodzielność w 

budowaniu programu imprez i zajęć 

rekreacyjnych /roczny program 

działania na rzecz aktywizacji osób 

starszych/ 
Ćwiczenia/ burza 

mózgów/ 

Konsultacje i 

samodzielna praca 

Zadania 

projektowe 

Budowanie misji 

„Seniorady 12 

Raport z 

poszczególnych 

prac  Zespołów 

organizujących 

Senioradę; 

Programy  

aktywizacji 

społeczności 

lokalnej 

K_K01 

K_K02 

K_K04 

K_K10 

 

 

 

 

 

SsK1P_K06 

MsK1_K05 

 

Autor programu: prof. nadzw. dr hab. Ewa Kozdroń 

 

 


