
Załącznik nr 5 

Wzór opisu programu kształcenia na kursach doszkalających 

Program kształcenia na kursie dokształcającym 
 

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu 

Jednostka prowadząca kurs 

dokształcający 
Zakład Pływania i Ratownictwa Wodnego 

Nazwa kursu  Adaptacja do środowiska wodnego niemowląt       

i małych dzieci  

Typ kursu  Doskonalący 

 
Opłata za kurs (całość)  585,00 zł 

Określenie obszaru 

kształcenia/obszarów kształcenia, do 

którego przyporządkowany jest kurs 

dokształcający 

M (nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o 

kulturze fizycznej) 

Ogólne cele kształcenia Przygotowanie studenta/uczestnika do samodzielnego 

prowadzenia zajęć z dziećmi od 3 m-ca Ŝycia do 3 lat  z 

adaptacji do środowiska wodnego oraz wszelkich form 

ruchowych w wodzie. Zapoznanie z teoretycznymi i 

praktycznymi formami, metodami i zasadami wczesnej 

adaptacji do środowiska wodnego dzieci w wieku 

niemowlęcym i poniemowlęcym. Przygotowanie do 

realizacji zadań z zakresu organizacji zajęć, 

bezpieczeństwa w wodzie. Zapoznanie z przepisami 

prawnymi regulującymi prowadzenie zajęć w wodzie 

oraz RKO małych dzieci.  

 

 

Związek efektów kształcenia z misją i 

strategią uczelni 

Kształcenie wysokokwalifikowanych kadr w zakresie 

wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej, zgodne z 

celem strategicznym 6.1 (cel operacyjny 3) 

Wymagania wstępne Osoby posiadające uprawnienia instruktora pływania lub 

instruktora rekreacji ruchowej o specjalności pływanie. 

Zasady rekrutacji Rekrutacja ciągła.  

Limit przyjęć (od … do) od 16 do max 30 osób 

Liczba punktów ECTS konieczna do 

uzyskania kwalifikacji 
2 

Liczba semestrów 1 



Opis zakładanych efektów 

kształcenia dla kursu 

dokształcającego 

Wg wzoru w załączniku 6 

Plan kursu Wg wzoru w załączniku 7 

Sylabusy poszczególnych modułów 

kształcenia składające się na 

program kursu dokształcającego 

uwzględniające metody weryfikacji 

efektów kształcenia osiąganych 

przez słuchaczy 

Wg wzoru w załączniku 8 

Wymogi związane z ukończeniem 

kursu (praca końcowa/egzamin 

końcowy/inne) 

  zaliczenie pisemne, zaliczenie części praktycznej 

Opis wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości kształcenia    Ocena jakości kształcenia na w/w kursie prze 

   Komisję ds. Jakości i  Programów Kształcenia;  

   ankieta prowadzona wśród uczestników kursu 

   oceniająca realizowane treści programu kursu 

 



Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami kształcenia 

Moduły kształcenia Liczba 

punktów 

ECTS 

Charakter 

zajęć 

PrzynaleŜność 

do obszaru 

kształcenia 

Zakładane 

efekty 

kształcenia 

Sposoby 

weryfikacji 

efektów 

kształcenia 

Moduł 1      

Rozwój fizyczny i 

psychomotoryczny 

dzieci w wieku 

niemowlęcym i 

poniemowlęcym 

0,25 wykłady Nauki o kulturze 

fizycznej 

AN_W01 

AN_W02 

 

Zaliczenie 

pisemne 

Moduł 2     

Organizacyjne aspekty 

zajęć ruchowych w 

wodzie  

Wykłady  

ćwiczenia 

Nauki o kulturze 

fizycznej 

AN_W01 

AN_W02 

AN_W03 

AN_W04 

AN_U01 

AN_K02 

AN_K03 

Ocena  

opracowania 

zabaw i ćwiczeń 

dla wybranej 

grupy dzieci, 

ocena 

przeprowadzenia 

RKO na 

fantomach.  

Moduł 3      

Teoretyczno-

metodyczne podstawy 

zajęć ruchowych w 

wodzie z małymi 

dziećmi 

0,5 Wykłady 

ćwiczenia 

Nauki o kulturze 

fizycznej 

AN_W02 

AN_W04 

AN_U01 

AN_U02 

Ocena 

umiejętności 

przygotowania 

planu i konspektu 

zajęć z małymi 

dziećmi 

Moduł 4      

Edukacyjne aspekty 

nauczania pływania 

małych dzieci 

0,5 Wykłady  

ćwiczenia 

Nauki o kulturze 

fizycznej 

AN_W04 

AN_U01 

AN_U02 

AN_U03 

AN_K02 

 

Ocena 

umiejętności 

przeprowadzenia 

zajęć na wybranej 

grupie dzieci  



Wzór opisu efektów kształcenia na kursie dokształcającym 

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KURSIE  Adaptacja do środowiska wodnego 

niemowląt i małych dzieci 
 

Wydział prowadzący kurs Wychowania Fizycznego i Sportu 

Nazwa kursu Adaptacja do środowiska wodnego niemowląt i 

małych dzieci 

Poziom kształcenia I i II stopień 

Umiejscowienie kierunku w obszarach 

kształcenia (uzasadnienie) 

 Nauki o kulturze fizycznej 
 

Wychowanie fizyczne jako dział wychowania 

odpowiedzialne jest m.in. za kształcenie i 

edukację fizyczną, jego nadrzędnym celem jest 

odkrywanie i rozumienie przez ludzi w kaŜdym 

wieku potrzeby i konieczności podejmowania 

działań o charakterze zdrowotnym 

(profilaktycznym i korekcyjnym), rekreacyjnym 

oraz sportowym.  

 
 

 

 

Efekty kształcenia na kursie – Adaptacja do środowiska wodnego niemowląt i 

małych dzieci 
 WIEDZA 

AN_W01 Zna i rozumie procesy rozwoju psychomotorycznego wieku niemowlęcego, jego 

kształtowanie się i funkcjonowanie w ontogenezie.  

AN_W02 Posiada znajomość reguł stosowania wysiłków o róŜnym charakterze oraz 

warunków środowiskowych w rozwoju adaptacji i sprawności organizmu dzieci w 

wieku niemowlęcym i poniemowlęcym. 

AN_W03 

AN_W04 

Rozumie specyfikę prowadzenia zajęć ruchowych w wodzie z małymi dziećmi. Zna 

podstawowe treści, formy i środki oraz ogólną metodykę prowadzenia zajęć z dziećmi 

w róŜnym wieku. Zna zasady opracowywania autorskich programów wychowania 

fizycznego i zdrowotnego. 
 UMIEJĘTNOŚCI 

AN_U01 Posiada umiejętności doboru odpowiednich metod, form i środków do prowadzenia 

zajęć ruchowych w wodzie w odniesieniu do małych dzieci 

AN_U02 Potrafi bezpiecznie zorganizować i przeprowadzić zajęcia ruchowe w wodzie w 

róŜnych warunkach z małymi dziećmi na róŜnych poziomach edukacji. 

AN_U03 Posiada umiejętności ruchowe z zakresu róŜnych form ruchowych w wodzie . 

Potrafi zastosować podstawowe umiejętności w nauczaniu działań ruchowych 

małych dzieci 
 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

AN_K01 Rozumie potrzebę ustawicznej autoedukacji i dokształcania się. Potrafi inspirować i 

organizować proces uczenia się dzieci i ich opiekunów. 

AN_K02 Jest przygotowany do działań samodzielnych realizując je planowo i profesjonalnie. 

Wykazuje się odpowiedzialnością i przedsiębiorczością  przy realizacji zadań 

edukacyjnych w róŜnych grupach społecznych. 

AN_K03 Realizując zadania i cele uwzględnia obowiązujące akty prawne oraz bezpieczeństwo 

i zdrowie osób, które mu podlegają i na rzecz których pracuje. 



Załącznik nr 7 

Plan kursu dokształcającego 
 

Lp. Nazwa modułu kształcenia forma zajęć* O/F* liczba godzin 
kontaktowych 

Liczba 

punktów 

ECTS 

1. Rozwój fizyczny i 

psychomotoryczny dzieci w 

wieku niemowlęcym i 

poniemowlęcym 

wykłady obowiązkowy 2 

  0,25 

2. Organizacyjne aspekty zajęć 

ruchowych w wodzie 

wykłady  

ćwiczenia 
obowiązkowy 4 

3. Teoretyczno-metodyczne 

podstawy zajęć ruchowych w 

wodzie z małymi 

wykłady 

ćwiczenia 
obowiązkowy 10   0,5 

4. Edukacyjne aspekty nauczania 

pływania małych dzieci 

wykłady 

ćwiczenia 
obowiązkowy 14   0,5 

Łączna liczba godzin:    30     

Liczba    punktów ECTS: 1,25         

* wykład/ćwiczenia/laboratoria/konwersatorium/seminarium/inne 

 



 

     Kurs doszkalający: Adaptacja do środowiska wodnego niemowląt i małych dzieci 

 

Cel przedmiotu: przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia zajęć z 

dziećmi w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i małych (od 3 m-ca Ŝycia do 3 lat) z 

oswajania do środowiska wodnego oraz wszelkich form ruchowych w wodzie. Zapoznanie 

z teoretycznymi i praktycznymi formami, metodami i zasadami wczesnej adaptacji do 

środowiska wodnego oraz ćwiczeń ruchowych w wodzie. Przygotowanie do realizacji 

zadań z zakresu organizacji, bezpieczeństwa i prowadzenia ćwiczeń w wodzie z dziećmi 

oraz ich opiekunów. Zapoznanie z przepisami prawnymi regulującymi prowadzenie zajęć w 

wodzie. 

• efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych  
• formy prowadzenia zajęć 

• sposoby weryfikacji uzyskanych efektów kształcenia 
 

zamierzone efekty kształcenia forma zajęć sposób oceny 

WIEDZA   
AN_W01 Zna i rozumie procesy rozwoju psychomotorycznego 

wieku niemowlęcego, jego kształtowanie się i funkcjonowanie 

w ontogenezie. 

AN-W02 Posiada znajomość reguł stosowania wysiłków o 

róŜnym charakterze oraz warunków środowiskowych w 

rozwoju adaptacji i sprawności organizmu dzieci w wieku 

niemowlęcym i poniemowlęcym. 

AN_W03, AN_W04 Rozumie specyfikę prowadzenia zajęć 

ruchowych w wodzie z małymi dziećmi. Zna podstawowe 

treści, formy i środki oraz ogólną metodykę prowadzenia zajęć 

z dziećmi w róŜnym wieku. Zna zasady opracowywania 

autorskich programów wychowania fizycznego i zdrowotnego 

 

wykłady 

 

 

 

 

 

 
Sprawdzian 

wiedzy ogólnej 

UMIEJĘTNOŚCI 
AN_U01 Posiada umiejętności doboru odpowiednich metod, 

form i środków do prowadzenia zajęć ruchowych w wodzie w 

odniesieniu do małych dzieci. 

AN_U02 Potrafi bezpiecznie zorganizować i przeprowadzić 

zajęcia ruchowe w wodzie w róŜnych warunkach z małymi 

dziećmi na róŜnych poziomach edukacji. 

AN_U03 Posiada umiejętności ruchowe z zakresu róŜnych 

form ruchowych w wodzie. Potrafi zastosować podstawowe 

umiejętności w nauczaniu działań ruchowych małych dzieci. 

 

ćwiczenia 
Zaliczenie 

praktyczne. 

Ocena umiejętności 

przygotowania 

planu i konspektu 

zajęć z małymi 

dziećmi.  

Ocena doboru 

odpowiednich 

ćwiczeń do 

realizacji planu 

zajęć 

KOMPETENCJE 
AN_K01 Rozumie potrzebę ustawicznej autoedukacji i 

dokształcania się. Potrafi inspirować i organizować proces 

uczenia się dzieci i ich opiekunów. 

AN_K02 Jest przygotowany do działań samodzielnych 

realizując je planowo i profesjonalnie. Wykazuje się 

odpowiedzialnością i przedsiębiorczością przy realizacji 

zadań edukacyjnych w róŜnych grupach społecznych. 

AN_K03 Realizując zadania i cele uwzględnia obowiązujące 

akty prawne oraz bezpieczeństwo i zdrowie osób, które mu 

podlegają i na rzecz, których pracuje. 

 

 

ćwiczenia 

Zaliczenie 

praktyczne. Ocena 

umiejętności 

przeprowadzenia 

zajęć na wybranej 

grupie dzieci z 

opiekunami 

(rodzicami).  



• obliczyć punkty ECTS (1pkt ECTS = 25-30 godzin pracy słuchacza): 

godziny kontaktowe   30 h 

przygotowanie do zajęć  10 h 

zapoznanie się ze wskazaną literaturą 2 h 

napisanie projektu -   

przygotowanie planu pracy korekcyjnej   4 h 

przygotowanie do egzaminu  2 h 

  przygotowanie konspektów lekcji  8 h 

  przygotowanie instruktaŜu dla rodziców  4  h 

Razem 60 godz. = 2  ECTS 

 

 


