
 

 
 

 
 

Kurs zorganizowano w ramach projektu „Kino letnie w ogrodzie MDK 2” 2020-1-PL01-ESC31-
079633 finansowanego przez Europejski Korpus Solidarności - Projekty Solidarności.  

PROGRAM KURSU MŁODZIEŻOWEGO ANIMATORA CZASU 

WOLNEGO 

6 spotkań x 2 godziny 

+ praktyka podczas 3 wybranych spotkań  

„Kina letniego w ogrodzie MDK 2” 

  

CEL GŁÓWNY: 

Wyposażenie młodzieży w kompetencje zawodowe animatora czasu wolnego 

 

 Cele szczegółowe: 

- umożliwienie młodzieży zdobycia nowych kwalifikacji 

- przybliżenie specyfiki zawodu animatora czasu wolnego 

- doskonalenie kompetencji: komunikacji, pracy w zespole, liderskich i organizacyjnych 

 L.p. Temat Czas 

trwania 

Prowadzący Data 

1. Spotkanie organizacyjne – ZOOM 40 min D.Egner 

 

15.06.2020 

poniedziałek 

2. Pojęcie i funkcje czasu wolnego – 

czym jest i jak nim gospodarować; 

work&life balance 

1 godz D.Egner, 

M.Nowak 

16.06.2020 

wtorek 



 

 
 

 
 

Kurs zorganizowano w ramach projektu „Kino letnie w ogrodzie MDK 2” 2020-1-PL01-ESC31-
079633 finansowanego przez Europejski Korpus Solidarności - Projekty Solidarności.  

Certyfikat Youthpass jako narzędzie 

świadomego procesu uczenia się i 

rozwoju. 

3. Planowanie pracy animatora; Zasady 

organizacji imprez; Motywacja i 

zaangażowanie. 

Animator – lider. 

1 godz D.Egner, M. 

Nowak 

17.06.2020 

środa 

 

4. Planowanie pracy animacyjnej w 

projekcie „Kino letnie w ogrodzie 

MDK 2” 

1 godz D.Egner, M. 

Nowak 

17.06.2020 

Środa 

5. Animator – kim jest i jakie są jego 

zadania. 

Komunikacja z ludźmi w różnym 

wieku. 

1 godz Lidia Hanusiak 19.06.2020 

6. Bezpieczeństwo w pracy animatora 

– pierwsza pomoc przedmedyczna 

1 godz Magda Bil  19.06.2020 

7.  Planowanie pracy w projekcie Kino 

letnie w ogrodzie MDK 2 – c.d.  

2 godz D.Egner, M. 

Nowak 

22.06.2020 

wtorek  
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8. Czym jest animacja? - poznanie gier i 

zabaw animacyjnych. 

ABC animatora - Przyrządy i przybory 

w animacji. 

  

3 godz Natalia 

Grunberg 

Magda Bil 

Katarzyna 

Bebiołka 

Grażyna Hok 

Lucjan Imiołczyk 

24.06.2020  

czwartek 

 

 

9. Planowanie pracy w projekcie Kino 

letnie w ogrodzie MDK 2 

1 godz M. Nowak 26.06.2020 

piątek 

 

  

10. Podsumowanie kursu cz. 

teoretycznej – refleksje uczestników 

– wymiana doświadczeń i dobrych 

praktyk. Egzamin.  

1 godz D. Egner, M. 

Nowak 

10.07.2020 

Dodatkowo każdy uczestnik będzie zaangażowany w przygotowanie animacji i praktyczny 

udział w 3 spotkaniach „Kina letniego w ogrodzie MDK 2” zgodnie z zatwierdzonym podczas 

kursu harmonogramem i podziałem zadań. 

Kurs zakończy się egzaminem teoretycznym oraz zaliczeniem praktyk. 

Certyfikaty otrzymają uczestnicy, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu oraz zaliczą 

wymagane praktyki. 

Wręczenie certyfikatów – wrzesień 2020. 

 

 


