
ZAŚWIADCZENIE

 

I. PEDAGOGIKA CZASU WOLNEGO 8 godz. 
Pojęcie i aspekty czasu wolnego dzieci i młodzieży, Cechy i funkcje czasu wolnego dzieci i młodzieży, Problematyka czasu wolnego w szerokim kontekście pedagogicznym, 
Formy spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, Zadania edukacji 
z zakresu kultury fizycznej i turystyki jako forma spędzania czasu 
II. PEDAGOGIKA ZABAWY 16 godz. 
Zasady, cechy, funkcje zabawy, Znaczenie zabawy i zabawek dla rozwoju psychofizycznym dziecka, Zasady i metody stosowane w pedagogice zabawy, Metody pedagogiki 
zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym 
III. GRY I ZABAWY W PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ 8 godz. 
Zabawy integracyjne dla dzieci, Zabawy integracyjne dla młodzieży i osób dorosłych, Zabawy ruchowe dla dzieci i młodzieży 
IV. PEDAGOGIKA KULTURY 7 godz. 
Pojęcie i istota pedagogiki kultury, Edukacja regionalna, kulturalna i międzykulturowa, Koncepcje „upowszechniania kultury” 
w pedagogice kultury, Istota, cele, funkcje animacji społeczno-kulturalnej, Zadania, funkcje, etapy i fazy procesu animatorów społeczno-kulturalnych, Trudności w pracy animatora 
społeczno-kulturalnego 
V.  FORMY ANIMACJI KULTURY 6 godz. 
Animacja dla najmłodszych dzieci, Różne formy animacji społeczno-kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Przykłady zajęć warsztatowych z wykorzystaniem technik 
rękodzielniczych 
                                                                                                                                                                                                                  Razem liczba godzin: 45 

Celem szkolenia było przybliżenie zagadnień z zakresu pedagogiki czasu wolnego, pedagogiki zabawy 
i pedagogiki kultury. Uczestnik szkolenia zapoznał się z metodami oraz technikami stosowanymi w pracy 

animatora społeczno-kulturalnego. Zdobył umiejętności do posługiwania się różnego typu grami i zabawami do 
praktycznego zastosowania w pracy animacyjnej  wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych jest firmą szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie w 
dniu: 12.04.2017 roku, pod numerem ewidencyjnym: 2.18/00053/2017
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Lubaczów, 19.12.2017 r.

ukończenia szkolenia 

nr z rejestru: ASK 1/12/2017

............................................. 
(data urodzenia)

ukończył(a) z wynikiem pozytywnym szkolenie: 

Animator społeczno-kulturalny z elementami edukacji 
regionalnej i kulturalnej (45 godzin)

Ramowy plan szkolenia 

PAN(I)

............................................. 
(miejsce urodzenia)

Radom1.01.1977 r. 

Anna Maria Kowalska

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "PSYCHODIA" - jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez powiat lubaczowski w dniu: 
15.12.2017 roku, pod poz. Nr 23 rejestru. 


