
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

Mowa ciała w pracy animatora turystyki i 

rekreacji 

TR/1/PK/WMC    38A 1 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I 

Rok/Semestr II/3 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Stacjonarne 15; w tym 2h e-learning 

 

Język wykładowy j. polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Wykłady, warsztaty, e-learning. 

 

Wymagania formalne 

Wymagania wstępne 

Wymagania formalne: poziom 4 

Wiedza z obszaru: anatomia, fizjologia, 

podstawy teorii rekreacji, metodyka rekreacji. 

Metody dydaktyczne Wykład problemowy z prezentacją multi. 

m. projektów, praca w grupach, dyskusja, 

rozwiązywanie zadań. 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: ocena sumatywna 

1. Formy zaliczenia: kolokwium 

pisemne, zadania projektowe 

Ocena końcowa z ćwiczeń: - ustalenie oceny 

zaliczeniowej na podstawie punktów cząstkowych 

(max.100) otrzymywanych w trakcie trwania semestru 

za określone (konkretne) działania. 

Zaliczenie - przykładowe zagadnienia: 

Analiza zdjęcia/filmu- pojedyncza osoba, 

dwie, grupa osób.  

 

  

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Rekreacji 

Zakład Teorii Rekreacji 

 

Cele i zadania przedmiotu: Celem zajęć z zakresu mowy ciała jest  

C1: zapoznanie studentów z aktualnym stanem wiedzy o wybranych kierunkach rozwoju w 

tej dziedzinie.  

C2: W zakresie umiejętności komunikacji niewerbalnej- nabycie podstawowych umiejętności 

obserwacji, wykrycia i rozszyfrowania zachowań niewerbalnych innych osób, w kontekście 

skutecznego współdziałania. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Treści programowe 

 

Wykłady:  

 

 

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

 Wartości i cele 

komunikacji 

niewerbalnej. 

Podstawowe pojęcia i 

obszary działań w 

komunikacji 

niewerbalnej- reakcje 

limbiczne (KN). 

Dotychczasowe 

doświadczenia w KN. 

Rekreacja ruchowa – 

specyfika problemów 

animacyjnych. 

Wprowadzenie do innych 

systemów ułatwiających 

kontakt interpersonalny- 

NLP, wstęp do erystyki.  

   

 

 

4 K_WO2 

K_W06 

K_K08 

 

C1 

 Spontaniczne formy 

zachowań - zabawy w 

programach rekreacji 

ruchowej- podstawa 

ćwiczeń KN. Styl pracy z 

grupą rekreacyjną- KN,  

jako pomoc w 

rozwiązywaniu 

problemów w turystyce i 

rekreacji. 

Ontogenetyczne 

zróżnicowanie mowy 

ciała. Podstawowe 

zasady pracy w KN. 

3 K_U11 

K_U08 

 

C2 

 Praca własna– Analiza 

kanałów zmysłowych- 

rozpoznanie preferencji 

rozmówcy. Typy 

ekspresji cielesnej- 

analiza przykładowych 

dyskusji. Animacja pracy 

w turystyce oraz 

aktywnym  wypoczynku 

8 K_U11 

K_U08 

 

C2 



w podróży- rozwiązania 

potencjalnych 

problemów.  

Warsztaty / 

Laboratorium – Praca z 

tułowiem. Gesty ramion i 

rąk. Zmienny wyraz 

twarzy. Analiza 

odniesienia „wczoraj- 

dziś”. Ćwiczenia własnej 

MC w kryzysowych 

sytuacjach społecznych. 

Inne – Treningi 

wrażliwości: mass- 

media – analiza 

zróżnicowanych 

ontogenetycznie 

rozmówców. Obserwacja 

mezo - grup, grup 3-5 

osobowych, dwóch osób 

– warsztat doskonalący 

język zachowań 

niewerbalnych. 

 

 

Ćwiczenia: Brak 

 

 

Rozliczenia punktów ECTS: 

 

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

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności tudia niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

15 7 Godziny kontaktowe – wykłady   

0 0 Godziny kontaktowe – ćwiczenia   

0 0 Praca w czytelni   

0 2 Praca w Internecie   

15 9 Praca z literaturą   

6 11 Przygotowanie prac semestralnych, 

projektów, prezentacji 
  

  Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia   

26 41 Razem   

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 0,5 ECTS 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe):1h wykład: Podstawowe zasady pracy w KN. 

 

 

 

 



 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 
1. Schopenhauer A. (2005) Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów, Warszawa, 

Alma- Press, (tłum.) Bolesław i Łucja Konorscy.  

2. Glass L.(2014): Mowa ciała kłamców, Rebis, Poznań 

3. Knapp ML., Hall J.A. (2008) Komunikacja niewerbalna w interakcjach 

międzyludzkich, Wrocław, Astrum, (tłum.) A. Śliwa, L. Śliwa, 

4. Pease A.  i B. (2011): Mowa ciała, Rebis, Poznań 

5. Vrij A. (2009) Wykrywanie kłamstw i oszukiwania: psychologia kłamstwa i  

konsekwencje dla praktyki zawodowej, Kraków, Wyd. UJ, (tłum.) T. Sieczkowski  

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1.Navarro J. (2008): Mowa ciała, G+J Książki, Warszawa 

2.Navarro J., Poynter T.S. (2010): Mowa ciała w pracy, G+J Książki, Warszawa 

3.Darwin K. (1959) O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt. Państwowe Wydawnictwo 

Rolnicze i Leśne, Warszawa (red.tłum.) R.J. Wojtusiak, 

4.Dimitrius J.(2001) Sztuka obserwacji, Poznań, Rebis, 

5.Diagnostic and statistical manual of mental disorders (2000), Amerykańskie 

Towarzystwo Psychiatryczne, Waszyngton, Wyd. IV poprawione, 

6.Goleman D. (1997) Inteligencja emocjonalna, (tłum.) A. Jankowski, Poznań, Media 

Rodzina, 

7.Schafer J.R., Navarro J. (2004) Advanced interviewing techniques, Springfield, CH.C. 

Thomas Publisher, Adler H.,Heather B.(2001): NLP w 21 dni, Rebis, Poznań 

8.Bierach A.J.(1997) Mowa ciała kluczem do sukcesu, Astrum, Wrocław 

 

 

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 

kierunkow

ych 

 

Odniesienie  

do EK  

obszaru 

Rozumienie uwarunkowań  

zachowań ludzkich, związków KN z 

otoczeniem przyrodniczo- 

społecznym 

 

wykład 

informacyjny, 

 

Zadanie 

projektowe 

K_WO2 M1_W03 

Wiedza na temat specyfiki 

problemów w komunikacji 

interpersonalnej w pracy animatora 

turystyki/ rekreacji 

wykład 

problemowy 

Kolokwium 

pisemne 

K_W06 

 

M1_W04 

S1P_W04 

Obserwacji i kojarzenia KN w 

określonych sytuacjach 

zawodowych animatora rekreacji/ 

turystyki. Zastosowanie wiedzy o 

zachowaniach w  kontaktach 

interpersonalnych do stymulowania 

sytuacji skutecznego porozumienia  

warsztat/ 

obserwacja/projek

t 

działania/działani

e 

Zadanie 

projektowe 

K_U11 

 

M1_U07 

S1P_U01 



Tworzenia własnych rozwiązań po 

analizie problemów  związanych z 

mową ciała. Poprowadzenie 

skutecznej rozmowy w określonych 

uwarunkowaniach  realizacji 

rekreacji ruchowej/ turystyki 

warsztat/analiza/ 

ćwiczenie / ocena 

działania 

Aktywność 

na zajęciach 

K_U08 

 

M1_U06 

S1P_U01 

Odpowiedzialność za 

rzetelność pracy 

 

ocena rzetelności Aktywność 

na zajęciach 

K_K08 

 

M1_K04 

S1P_K02 

 

 

Autor programu: prof. nzw. dr hab. Jolanta Mogiła- Lisowska  

 

 

 


