
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

Instruktor outdoor - specjalizacja 

 

TR/2/PK/SP

IO 

48 15 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I stopnień 

Rok/Semestr III /  5,6 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Fakultatywny 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Stacjonarne: wykłady 45 godzin 

kontaktowych, ćwiczenia 60 godzin 

kontaktowych 

Niestacjonarne: wykład 45 godzin 

kontaktowych, ćwiczenia 45 godzin 

kontaktowych 

Język wykładowy Polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Wykłady, Ćwiczenia, Praktyki, Warsztaty, E-

learning 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: Teoria rekreacji, 

Metodyka rekreacji, Podstawy psychologii, 

Obóz turystyki przygodowej, Gry rekreacyjne 

Założenia wstępne: Wiedza z obszaru teorii i 

metodyki rekreacji (metody pracy z grupą, 

formy realizacji zajęć, dobór form do celu 

zajęć)  

Wiedza z zakresu psychologii (m.in. procesy 

motywacyjne, potrzeby, cele, umiejętność 

komunikacji) 

Podstawowa wiedza z zakresu outdoor i gier 

rekreacyjnych 

Metody dydaktyczne Wykład z prezentacją multimedialną, 

Ćwiczenia (uczestnictwo w zajęciach) 

Warsztaty - zajęcia praktyczne 

Praca w grupach zadaniowych 

Obserwacja 

Samoocena  

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną 

 

Forma zaliczenia:  

Egzamin teoretyczny – ustny 

Egzamin praktyczny, 

Udział w praktykach 

 

Ocena końcowa ćwiczeń: 

Aktywność na zajęciach 

Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie 

ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie 

trwania semestru 

Obecność 



Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Rekreacji 

Zakład Aktywnych Form Turystyczno-

Rekreacyjnych 

 

Cele i zadania przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje 

społeczne umożliwiające planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć oraz imprez 

sportowo-rekreacyjnych o charakterze integracyjnym, motywacyjnym oraz edukacyjnym z 

wykorzystaniem form outdoorowych. 

 

Treści programowe 

 

Wykłady:  

Główne założenia  i cele zajęć outdoor. Aktywność ruchowa w plenerze i jej znaczenie w 

promocji zdrowia. Wybrane zagadnienia pedagogiki przeżyć, przyrody i pedagogiki zabawy. 

Założenia Outdoor education w kontekście doświadczeń międzynarodowych.  

Programowanie, realizacja i ocena działań outdorowych. Rola i osobowość instruktora 

outdoor. Techniki nauczania i kontekst procesu uczenia się w tym szczególnie w plenerze. 

Metody, formy, środki prowadzenia zajęć w tym szczególnie w plenerze. Determinanty 

skuteczności działań outdoorowych. Bezpieczeństwo i higiena zajęć w plenerze. 

Obowiązujące przepisy prawne. Podstawowa wiedza o zespole. Idea pracy zespołowej. Role 

zespołowe. Proces budowania zespołu. Istota i znaczenie zabawy. Walory i funkcje gier i 

zabaw. Istota animacji czasu wolnego. Zasady organizacji animacji w tym szczególnie w 

plenerze. 

 

 

Ćwiczenia: 

Planowanie, programowanie i realizacja imprez rekreacyjnych. Marketing w usługach 

rekreacyjnych. Zasady organizacji imprez rekreacyjnych. Badanie potrzeb szkoleniowych w 

zakresie outdoor. Przygotowywanie szkolenia outdoor/indoor. Ewaluacja szkoleń 

outdoor/indoor. Internet w usługach rekreacyjnych. Animacja kulturalno-rozrywkowa. 

Animacja twórcza. Zabawy muzyczno-ruchowe. Animacja taneczna. Animacja sportowa. 

Imprez typu team building, piknik firmowy, festyn rekreacyjny, imprezy scenariuszowe i 

terenowe, gry miejskie, questing. Metodyka i podstawy organizacyjne, przygotowanie oferty. 

Praktyczne zaplanowanie i przeprowadzenie imprez. Metodyka nauczania techniki i taktyki 

gier. Organizacja rozgrywek w zależności od miejsca, grupy społecznej. Gry sportowo-

rekreacyjne. Zabawy i gry terenowe. Zgadywanka terenowa. Gry i zabawy integracyjne. 

Techniki linowe w outdoorze. Zajęcia w parku linowym. 

 

 

Rozliczenia punktów ECTS: 

 

Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 30h 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

60 2 Godziny kontaktowe - wykłady   

90 3 Godziny kontaktowe - ćwiczenia   

42 1,5 Godziny kontaktowe - konsultacje   



30 1 Praca z literaturą   

40 1,5 Przygotowywanie prezentacji i wystąpień 

ustnych 
  

90 3 Przygotowanie prac semestralnych, 

projektów, raportów, zaliczeń cząstkowych 
  

90 3 Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia   

 15 Razem   

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 5 ECTS 

 

Uzasadnienie realizacji przedmiotu dla profilu praktycznego: 

Zajęcia umożliwiają przygotowanie do samodzielnego i/lub zespołowego planowania, 

programowania i realizacji wybranych przedsięwzięć plenerowych (outdoorowych) i 

prowadzenia zajęć oraz imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze integracyjnym, 

motywacyjnym oraz edukacyjnym z wykorzystaniem form outdoorowych. 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe):  

Nowe formy zajęć plenerowej rekreacji przygodowej oraz aktualne trendy na rynku usług 

szkoleniowych outdoor w Polsce. Surwiwalowe formy zachowań rekreacyjnych. 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji):  

1. Bielecki K., (2008): Miasto to gra, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, 

Warszawa 

2. Bondarowicz M., Staniszewski T. (2004): Podstawy teorii i metodyki zabaw i gier 

ruchowych, AWF Warszawa 

3. Ryszka R. (2016): Pedagogika przeżyć. Praktycznie o innej metodzie pracy grupowej, 

Impuls, Kraków  

4. Siwiński W., Pluta B. (2010): Teoria i metodyka rekreacji, AWF Poznań 

5. Szczepanik R., (2013): Budowanie zespołu. Wydanie II rozszerzone, Helion, Gliwice 

6. Strugarek J. (2011): Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i 

turystycznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

7. Wawrzyniak E. (2014): Gra terenowa w drużynie harcerskiej - poradnik organizatora, 

Katowice 

8. Włącz się do gry. Jak zorganizować grę miejską (2011): PAH, Warszawa, cz. I 

9. Materiały z zajęć 

 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Bączek J. (2011): Psychologia eventów, Stageman, Warszawa 

2. Bączek J. (2009): Animacja czasu wolnego. Praktyczny podręcznik dla animatorów, 

Stageman, Warszawa 

3. Dragosz N., Brocławik K. (red.) (2012): Trener biznesu, Grupa Trenerska Mentor, 

Kraków 

 

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 Forma zajęć / Sposób Odniesienie  Odniesienie  



/EK/ metoda 

kształcenia 

weryfikacji 

EK 

do EK 

kierunkowych 

do EK  

obszaru 

Zna i rozumie istotę i znaczenie 

rekreacji ruchowej różnych grup 

społecznych  w różnych okresach 

życia człowieka. 

ćwiczenia egzamin/test 

pisemny 

K_W15 M1_W04 

M1_W05 

M1_W07 

Rozumie rolę, wypoczynku, 

rekreacji ruchowej i turystyki 

aktywnej w promocji zdrowia i 

profilaktyce chorób 

cywilizacyjnych. 

ćwiczenia egzamin/test 

pisemny  

K_W16 M1_W06 

Zna i rozumie mechanizmy 

tworzenia produktu turystycznego i 

oferty rekreacyjnej dla różnych grup 

społecznych. 

ćwiczenia Prezentacja 

multimedialna 
K_W20 M1_ W08 

S1P_W11 

Potrafi zorganizować imprezy 

turystyczne i rekreacyjne 

dostosowane do potrzeb 

uczestników zróżnicowanych pod 

względem wieku, stanu zdrowia, 

poziomu wiedzy i zainteresowań 

oraz możliwości finansowych. 

ćwiczenia zadanie 

praktyczne 

K_U02 M1_U10 

S1P_U07 

Potrafi poprowadzić zajęcia w 

wybranych formach turystycznych i 

rekreacyjnych i posługiwać się 

podstawowym sprzętem i aparaturą 

stosowaną w turystyce i rekreacji. 

ćwiczenia zadanie 

praktyczne 

K_U04 M1_U01 

M1_U02 

Potrafi wypowiadać się na 

podstawowe tematy zawodowe z 

zakresu turystyki i rekreacji 

wykorzystując terminologię 

adekwatną do omawianego 

zagadnienia. 

 

 

ćwiczenia 
dyskusja 

K_U17 M1_U03 

S1P_U09 

S1P_U10 

Współdziała i pracuje w grupie, 

przyjmując w niej różne role. 

ćwiczenia zadania 

praktyczne 

wykonywane 

grupowo 

K_K04 S1P_K01 

S1P_K02 

M1_K04 

Wykazuje dbałość o bezpieczeństwo 

osób uczestniczących w zajęciach 

rekreacyjnych i imprezach 

turystycznych. 

ćwiczenia obserwacja i 

ocena 

umiejętności 

praktycznych 

studenta 

K_K10 M1_K02 

M1_K07 

S1P_K04 

 

 

Autor programu:  
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