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Opis kursu (cele kształcenia)

Po zakończeniu  kursu uczestnik  potrafi  zaplanować i  zorganizować czas wolny wynikający z  podstaw 
teoretycznych  i  założeń  rozwoju  fizycznego  i  psychologicznego  człowieka.  Posiada  umiejętności: 
efektywnej  komunikacji  interpersonalnej,  organizowania  pracy  i  czasu  wolnego  oraz  podejmowania 
przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji dla młodzieży i dorosłych. Posiada umiejętność planowania, 
organizowania  i  realizacji  imprez  rekreacyjno-turystycznych  dla  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych.  Potrafi 
pracować indywidualnie oraz w zespole, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy własnej i 
innych. 

Warunki wstępne

Wiedza
Znajomość podstaw pedagogiki czasu wolnego i problemów współczesnej rekreacji 

Umiejętności

Umiejętność konstruowania zajęć spędzania czasu wolnego w domu, placówkach i 
terenie. Umiejętność analizy przebiegu i właściwej realizacji zadań rekreacyjnych 
wśród różnych grup społecznych do zaplanowanych celów.

Kursy
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Efekty uczenia się

Wiedza

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

W01 Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka 
zarówno w aspekcie  biologicznym, jak i  społecznym, w 
odniesieniu do turystyki i rekreacji. 

W02 Rozumie oddziaływania rozwoju turystyki i rekreacji 
na środowisko przyrodnicze i społeczno -kulturowe. 

W03  Zna  i  stosuje  metody  statystyczne  w  zakresie 
pozwalającym  na  opis  i  analizę  wielkości  oraz 
przestrzennego  zróżnicowania  zjawisk  turystycznych  i 
rekreacyjnych. 

K_W08 

K_W09

K_W13 

Umiejętności

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

U01  Umie  przygotować  materiały  informacyjne  i 
kartograficzne (np. broszury, ulotki, foldery) na potrzeby 
zagospodarowania turystycznego oraz promocji turystyki 
i rekreacji. 
U02  Umie  samodzielnie  zaplanować i  zrealizować pod 
opieką  instruktora  różnorodne  formy  zajęć  z  zakresu 
turystyki  i  rekreacji  z  uwzględnieniem  zasad 
bezpieczeństwa. 
U03 Jest kompetentny w organizacji pracy indywidualnej 
oraz  w  grupie;  jest  odpowiedzialny  za  bezpieczeństwo 
pracy własnej i innych oraz realizację podjętych zadań.

K_U02

K_U04

K_U12

Kompetencje 
społeczne

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

K01 Ma świadomość konieczności podnoszenia 
kompetencji zawodowych i osobistych, krytycznej oceny 
posiadanej wiedzy w zakresie turystyki i rekreacji. 
K02 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz 
podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i 
osobistych w zakresie turystyki i rekreacji. 
K03 Rozumie potrzebę upowszechniania postaw 
sprzyjających zaangażowaniu w przygotowywanie i 
propagowanie turystyki, a także aktywnego spędzania 
wolnego czasu. 

K_K01

K_K02

K_K05 

Organizacja

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia w grupach

2



(W) A K L S P E

Liczba godzin 15 15

Zal. na 
ocenę

Zal. na 
ocenę

Opis metod prowadzenia zajęć

Wykład ilustrowany, dyskusja, projekt grupowy, prezentacja multimedialna, 

Formy sprawdzania efektów uczenia się: 
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W01 + + kolokwium
W02 +
W03 +
U01 +
U02 + + kolokwium

U03 + + Prezentacja 
multimedialna

K01 +
K02 +
K03 +

Kryteria oceny

 Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w wykładzie i ćwiczeniach, lektury zaleconych 
prac naukowych (przygotowanie się do zajęć), poprawnego wykonania wszystkich 
prac w ramach ćwiczeń kameralnych i praktycznych.

Kurs kończy się zaliczeniem pisemnym- kolokwium z wykładów na ocenę (zakres 
obejmuje całość problematyki realizowanej na wykładach i ćwiczeniach)
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Uwagi Obecność obowiązkowa na każdych zajęciach

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

Wykład
1.Podstawowe zdania i pojęcia z zakresu pedagogiki czasu wolnego.
2. Historia problematyki czasu wolnego
3..Klasyfikacja form wykorzystania wolnego czasu a jego efektywność
4.Znaczenie wychowawcze, zdrowotne i kulturotwórcze czasu wolnego.
5.Wychowanie i przygotowanie do czasu wolnego i rekreacji – naturalne i instytucjonalne(Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, środki masowego przekazu, biuro podróży itd.)  .
6.Zasady organizacji i prowadzenia zajęć kulturalno-rozrywkowych i sportowo-rekreacyjnych w czasie 
wolnym. 
7.Zapobieganie przejawom niewłaściwego spędzania czasu wolnego.
8. Przemysł czasu wolnego jako nowe zjawisko w rekreacji
Ćwiczenia 
1.Formułowanie celów do racjonalnego spędzania czasu wolnego.
2.Metody wychowania i ich dobór  oraz przygotowanie  do racjonalnego spędzania czasu wolnego
3,.Organizacja rekreacji – sektor publiczny, społeczny i prywatny w rekreacji
4.Rola aktywnego spędzania czasu wolnego w promocji zdrowia – profilaktyczne znaczenie zwiększonej 
aktywności ruchowej.
5.Czas wolny w rodzinie: sport na wczasach, turystyka rodzinna, rekreacja dziadków z wnukami itp.
6.Przemiany społeczne a  zmiany w sferze rekreacji (parki rozrywki, centra nauki np. Kopernik,  centra 
handlowe i ich rola w zakresie organizacji rodzinnego spędzania czasu wolnego).
7.Współczesne aspekty spędzania czasu wolnego.

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)

free time, leisure time functions, patterns of behavior, upbringing, amusement park, free time dysfunction, 
free time of the elderly, free time children and youth, adult free time.

Wykaz literatury podstawowej

Alejziak B., Samowychowanie a turystyka, wyd. Albis, Kraków 2008
M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Oficyna wydawnicza "Impuls", Kraków 2009
Pięta J.: Pedagogika czasu wolnego. Almamer WSE, Warszawa 2008. 
Siwiński W.: Pedagogika czasu wolnego, rekreacji i turystyki. PDW „Ławica”, Poznań 1999.
Tauber P.D., Siwiński W., Pedagogika Czasu Wolnego. WSHiG, Poznań 2002.
Winiarski R., Rekreacja i czas wolny. Łośgraf, Warszawa 2011 .
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
Wójtowicz, B. 2015, Centra handlowe jako miejsca usług turystycznych spędzania czasu wolnego przez 
mieszkańców Kielc. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 29 (3), 97-
110 
Wójtowicz, B. 2015, Galeria Krakowska jako ,,handlowa atrakcja turystyczna” i nowe miejsce spędzania 
wolnego  czasu  przez  osoby  młode.  Prace  Komisji  Geografii  Przemysłu  Polskiego  Towarzystwa  
Geograficznego 29 (3), 111-124 
Wójtowicz,  B.  2012,  Możliwości  rozwoju  turystyki  i  rekreacji  w  obiektach  zabytkowych  UNESCO  na 
przykładzie  kopalni  soli  w  Wieliczce  w  opinii  turystów  polskich  i  zagranicznych.  Problemy  Ekologii  
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Krajobrazu, XXXIV, 133-140. 
Wójtowicz, B. 2009. Rola ścieżek dydaktycznych w edukacji i geoturystyce na terenie rezerwatów przyrody 
miasta  Kielc.  [w:]  Perspektywy  rozwoju  geoparków  w  regionie  świętokrzyskim,  red.  W.  Trela,  Z. 
Złonkiewicz, Wyd. Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce, 105-145. 

Wykaz literatury uzupełniającej

Bączek J. B., Animacja czasu wolnego w turystyce. Praktyczny podręcznik dla animatora. Wyd. Stageman 
Polska, Warszawa 2009
Kawula  S.,  Pedagogika  społeczna  wobec  problemów człowieka  starego,  [w:]  Kawula  S.,  Pedagogika 
społeczna. Dokonania – aktualność – perspektywy., Toruń 2004
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
Wójtowicz,  B.  2007.  Imprezy  turystyczno-kulturalne  jako  ewokacja  czasów  świetności  regionu 
świętokrzyskiego [w] Kultura i turystyka: razem czy oddzielnie? red. A. Stasiak, Wyd. WSTH, Łódź, 236- 
247.
Wójtowicz, B. 2006. Model organizacji imprez turystycznych i ich wykorzystanie w edukacji regionalnej i 
europejskiej.  [w:]  Monografia, red. B. Wójtowicz, Funkcje Turystyki i  krajoznawstwa w strategii  rozwoju 
regionów w Polsce, Wyd. IG AŚ, Kielce, 156-164. 
Wójtowicz,  B.  Wójtowicz, J.  2004.  Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna w Suchedniowsko - Oblęgorskim  
Parku Krajobrazowym Ścięgna – Zagnańsk. s.24. Wyd. ZŚiNPK, Kielce. 
Wójtowicz, B. Dybska, I. 2002. Edukacyjne zajęcia terenowe w Świętokrzyskim Parku Narodowym. s. 93. 
Wyd. ZŚiNPK, Kielce
Wójtowicz, B. 2003. Model organizacji imprez turystycznych i ich wykorzystanie w edukacji. [w]: Funkcje 
turystyki  i  krajoznawstwa  w  strategii  rozwoju  regionów  w  Polsce,  red.  B.  Wójtowicz,  Kielce-Wólka 
Milanowska- Nowa Słupia-Chęciny. 92-95.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

liczba godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład   15

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)   15

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym    15

liczba godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć    10

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po 
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

-

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat 
(praca w grupie)

   20

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia     15

Ogółem bilans czasu pracy    90

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika     3
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