
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

Wybrane formy plenerowej rekreacji przygodowej  TR/2/WF/P

LRK 

   34a 2 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia II stopnia 

Rok/Semestr II /  4 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Obowiązkowy 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Stacjonarne: ćwiczenia 30 godzin w tym 4 

godziny e-learning 

Niestacjonarne: ćwiczenia 18 godzin 

Język wykładowy Polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Ćwiczenia 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: brak 

Założenia wstępne: Podstawowa wiedza z 

zakresu wybranych form plenerowej rekreacji 

przygodowej, outdooru. Podstawowa 

sprawność fizyczna. 

Metody dydaktyczne Zajęcia praktyczne, uczenie się przez 

działanie, uczenie się przez przeżywanie. 

Praca w grupach zadaniowych. Ćwiczenia z 

prezentacją multimedialną. 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną 

Forma zaliczenia: praktyczny projekt - 

przygotowanie i przeprowadzenie wybranych 

ćwiczeń terenowych. 

Ocena końcowa: uzyskanie pozytywnego 

zaliczenia projektu, aktywne uczestnictwo w 

zajęciach, obecność na zajęciach. 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Rekreacji 

Zakład Aktywnych Form Turystyczno-

Rekreacyjnych 

 

Cele i zadania przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą oraz założeniami zajęć outdoor/ 

plenerowej rekreacji przygodowej, wykorzystanie wybranych elementów edukacji przygodą 

w celu rozwijania kompetencji społecznych, intelektualnych, emocjonalnych  i fizycznych,  

przygotowywanie do samodzielnego planowania, programowania oraz prowadzenia 

wybranych zajęć outdoor w przyszłej pracy zawodowej. 

 

 

Treści programowe 

 

Wykłady:  

Brak 

 

Ćwiczenia: 

 



LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

 Istota oraz założenia 

zajęć outdoor. Rola i cele 

szkoleń outdoor. Typy 

gier oraz imprez outdoor. 

Omówienie 

współczesnych koncepcji 

nauki przez 

doświadczenie i edukacji 

przygodą 

4 K_W12 C1 

 Podstawowa wiedza o 

zespole. Idea pracy 

zespołowej. Role 

zespołowe. Proces 

budowania zespołu. 

2 K_U 07 C1 

 Bezpieczeństwo zajęć 

outdoor. Aktualne 

regulacje prawne i 

niezbędna dokumentacja. 

2 K_K 09 C1 

 Geneza imprez team 

building/piknik, 

metodyka i podstawy 

organizacyjne, 

przygotowanie oferty. 

Praktyczne zaplanowanie 

i przeprowadzenie 

imprezy team 

building/piknik. 

4 K_U 08 

K_U 20 

K_K 09 

C2,C3 

 Geneza imprez 

scenariuszowych/tereno

wych z elementami 

survivalu/szkoły 

przetrwania, metodyka i 

podstawy organizacyjne, 

przygotowanie oferty. 

Praktyczne zaplanowanie 

i przeprowadzenie 

imprezy scenariuszowej 

4 K_U 08 

K_U 20 

K_K 09 

C2,C3 

 Geneza gier miejskich, 

metodyka i podstawy 

organizacyjne, 

przygotowanie oferty. 

Praktyczne zaplanowanie 

i przeprowadzenie gry 

miejskiej. 

4 K_U 08 

K_U 20 

K_K 09 

C2,C3 

 Geneza questingu, 

metodyka i podstawy 

organizacyjne, 

przygotowanie oferty. 

4 K_U 08 

K_U 20 

K_K 09 

C2,C3 



Praktyczne zaplanowanie 

i przeprowadzenie questu 

 Techniki linowe w 

outdoorze. Zajęcia w 

parku linowym. 

2 K_W 12 C2 

 Paintball / Łucznictwo 2 K_W 12 C2 

 Zajęcia podsumowujące 2  C1 

 

 

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 

30 1 Godziny kontaktowe - ćwiczenia 18 0,75 

20 0,75 Przygotowanie ćwiczeń terenowych 30 1 

10 0,25 Analiza literatury 10 0,25 

60 2 Razem 56 2 

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 

50 godzin praktycznych – 1,5 ECTS 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 

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

szkoleniowych outdoor w Polsce. Sylwetka animatora zajęć outdoor. 

 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

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

Impuls, Kraków  

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

Katowice 

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

Warszawa 

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

5. Materiały z zajęć 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

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

Kraków 

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

 

 

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 

kierunkowych 

Odniesienie  

do EK  

obszaru 

Zna i ocenia nowe formy 

turystyki i rekreacji 

proponowane ich 

uczestnikom. 

ćwiczenia dyskusja K_W12 M2_W04 

S2A_W0

5 

Potrafi zintegrować zespół 

uczestników imprezy 

turystycznej, zajęć 

rekreacyjnych dla wspólnego 

przedsięwzięcia, 

uwzględniając różnice 

społeczne lub kulturowe. 

ćwiczenia zadanie 

praktyczne 

K_U07 M2_U04 

S2A_U07 

Potrafi organizować imprezy 

turystyczne i planować zajęcia 

rekreacyjne w sposób 

uwzględniający ich wartości 

edukacyjne. 

ćwiczenia zadanie 

praktyczne 

K_U08 S2A_U07 

Potrafi tworzyć innowacyjne 

lub modyfikować istniejące 

formy imprez lub usług 

turystycznych, także w 

oparciu o nowe technologie i 

możliwości komunikacyjne. 

ćwiczenia zadanie 

praktyczne 

K_U20 S2A_U07 

Kieruje zadaniami w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo 

współpracowników i 

uczestników imprez 

turystycznych i zajęć 

rekreacyjnych 

ćwiczenia zadanie 

praktyczne 

K_K09 M2_K07 

 

 

Autor programu:  

dr Przemysław Płoskonka 

 

 


