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Dla kogo skierowana jest 
specjalność? 

Dla osób: 

Lubiących pracę 
z innymi ludźmi 

Kreatywnych, 
pomysłowych 

Wesołych, 
pogodnych, 
pozytywnie 

nastawionych do 
świata 



Plan modułu specjalności 

Semestr/rok Przedmiot Wykłady 
Liczba godzin 

Ćwiczenia 
Liczba godzin 

Semestr 3/ rok 2 Metodyka pracy animatora czasu 
wolnego 

30 30 

Przygotowuje i realizuje projekty 
społeczno-kulturowe 
 

Psychologia rozwoju człowieka - 30 

Semestr 4/rok 2 Organizacja imprez turystycznych i 
rekreacyjnych - warsztaty 

- 30 

Rekreacyjne formy animacji czasu 
wolnego 

10 20 

Semestr 5/ rok 3 Turystyka biznesowa i eventowa 15 30 

Obsługa klienta 15 15 

Semestr 6 / rok 3 Animacja społeczno – kulturalna 10 20 

Nowoczesne formy aktywności 
turystycznej i rekreacyjnej 

- 45 



Praktyki zawodowe 

Semestr nazwa praktyki (rodzaj i zakres oraz 
miejsce realizacji) 

Godziny termin i system 
realizacji praktyki 

5 Praktyka zawodowa 1; zakres i miejsce 
realizacji związane są ze specjalnością 
wybraną przez studenta  

80 nieciągła lub ciągła 
wg wyboru studenta 

6 Praktyka zawodowa 2; zakres i miejsce 
realizacji związane są ze specjalnością 
wybraną przez studenta  

80 nieciągła lub ciągła 
wg wyboru studenta 



Co to jest animacja? 

„Pobudzanie, zachęcanie bądź wsparcie jakiejś osoby czy grupy w 
pracy nad sobą lub nad rozwiązaniem jakichś zadań”. 

Nowy słownik pedagogiczny, Okoń, 1996, s. 25. 

„Inicjowanie i pobudzanie jakichś działań”.  

Słownik języka polskiego (2013) 



Cechy animoatora: 

dobra organizacja 
gotowość do 

nawiązywania kontaktów,  
naturalna sympatia do 

ludzi, 

przyjazny stosunek do 
otoczenia,  

umiejętność 
emocjonalnego 

angażowania się,  

wykazywanie entuzjazmu 
w działaniu, inicjatywy 

oraz elastyczności w 
stosowaniu różnych 

rozwiązań  

łatwość w nawiązywaniu 
kontaktów z ludźmi. 



Rodzaje 
animacji/animatorów: 

 

 Animator dziecięcy 

(ang. Kids Entertainers) 

 Specjalizuje się w pracy z 

dziećmi 
 

 

  



Rodzaje 
animacji/animatorów 

 Animator sportowy 

 Specjalizuje się w 

organizowaniu zajęć 

sportowych, 

indywidualnych, jak i 

grupowych 
 

  



Rodzaje 
animacji/animatorów 

 Show animator (ang. 
Show Entertainers) 

 Głównie praca w 
obiektach hotelowych 
przy organizacji 
wieczornych występów 
dla gości (wieczorne 
show). 

 

  

 



Rodzaje 
animacji/animatorów 

All-round animator 

Wszechstronnie 

wykształcony, zajmuje się 

różnymi rodzajami animacji, 

w tym praca z dziećmi i 

osobami starszymi, animacja 

ruchowa, przedstawienia 

wieczorne. 
 



Rodzaje 
animacji/animatorów 

Animator społeczno-
kulturowy 

Upowszechnia kulturę w 
publicznych placówkach 
kulturalno-oświatowych 
oraz w środowisku 
lokalnym. 

Przygotowuje i realizuje 
projekty społeczno-
kulturowe. 
 

 



Formy i miejsca, w jakich 
animacja czasu wolnego 
może być realizowana 

• Obiekty 

hotelarskie, 

wypoczynkowe, 

uzdrowiskowe itp. 
 

 



Formy i miejsca, w jakich 
animacja czasu wolnego 
może być realizowana 

• Eventy, festyny, 

imprezy zarówno dla 

dzieci, jak i dla 

dorosłych – parki, 

otwarte tereny, centra 

handlowe. 
 

 

 



Formy i miejsca, w jakich 
animacja czasu wolnego 
może być realizowana 

• Animacja na zlecenie – 

urodziny, wesela, imprezy 

komunijne, imprezy 

pracownicze, imprezy dla 

grup zorganizowanych 

(np. szkolnych/gry 

miejskie, terenowe/) – 

Firmy eventowe. 



Formy i miejsca, w jakich 
animacja czasu wolnego i 

społeczno-kulturalna może 
być realizowana 

• Placówki kulturalno-

oświatowe, świetlice, 

kluby, domy kultury, 

domy spokojnej starości, 

szpitale, sanatoria. 
 



Formy 
prowadzenia zajęć 

• Zajęcia na specjalności 

Animacja w turystyce i 

rekreacji prowadzone są w 

formie: 

- Ćwiczeń 

- Wykładów 

- Warsztatów 

- Zajęć praktycznych poza 

terenem uczelni 

 



Czego 

nauczysz się 

w trakcie 

zajęć?  

• Przygotowania i organizacji różnego 

rodzaju zabaw, zajęć i imprez, 

zdobywając przy tym praktyczne 

umiejętności, w tym: 

– Gry i zabawy dla osób w różnym 

wieku 

– Gry i zabawy sportowe 

– Tańce (integracyjne, klubowe, mini 

disco), elementy aerobiku i zumby 

– Zajęcia plastyczne 

– Modelowanie balonów 

– Malowanie twarzy 

– Tworzenie programów i scenariuszy 

zajęć 



Czego nauczysz się w 
trakcie zajęć? 



Czego 

nauczysz się 

w trakcie 

zajęć?  

• Przygotowywania projektów 

społeczno-kulturowych, pisania 

wniosków. 

• Przygotowywania i organizacji 

różnego rodzaju eventów z 

zakresu turystyki biznesowej i 

motywacyjnej 

• Zasad organizacji imprez 

turystycznych i rekreacyjnych 

• Najważniejszych zasad w 

obsłudze klienta 

• Podstaw psychologii niezbędnej 

do pracy z drugą osobą 
 





Możliwość 
wykorzystania 

zdobytej 
wiedzy w 
praktyce 

• Przygotowanie, prowadzenie lub 

pomoc w organizacji różnego 

rodzaju imprez na terenie uczelni 

we współpracy z innymi 

jednostkami np. Biurem 

Promocji: 

– Impreza mikołajowa 

– Bal karnawałowy 

– Pikniki rodzinne 

– Bal Seniora ( dla studentów 

Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku przy UP) 



Możliwość 
wykorzystania zdobytej 
wiedzy w praktyce 



Możliwość 
wykorzystania 

zdobytej 
wiedzy w 
praktyce 

• Uczestnictwo w różnych: 

 -  imprezach komercyjnych,  

 - warsztatach (warsztaty 

bożonarodzeniowe w 

Staromiejskim Centrum 

Kultury Młodzieży) 

 - imprezach szkolnych 

 - zajęciach świetlicowych 

np. w Fundacji Siemacha 




