mgr Anna Alochno-Janas
Kontakt: aaj@arsverbi.pl
Informacje dla studentów:
www.arsverbi.pl/dydaktyka/wsb-gliwice

Pedagogika czasu wolnego 2016
Opis projektu do wykonania podczas zajęć terenowych
Projekt wykonujecie Państwo w parach lub kilkuosobowych grupach albo indywidualnie.
Dokumentacja do oddania na zaliczenie (z obu części zadania):



scenariusz zajęć świetlicowych (pisemnie),
materiał filmowy lub prezentacja Power Point ze zdjęciami (na płycie CD/DVD)
dokumentujący realizację zajęć świetlicowych.

Temat zadania
Tematyką zajęć terenowych jest problem planowania i organizowania czasu wolnego
uczniów szkoły podstawowej w ramach pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy
szkolnej.
Cel zajęć terenowych: przygotowanie studentów do przeprowadzenia zajęć kulturalnooświatowych w ramach pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy, w których wezmą
udział uczniowie klas 1-3. Istotą tych zajęć jest zwrócenie uwagi na umiejętność właściwego
korzystania z czasu wolnego, który jest okazją nie tylko do wypoczynku, ale również do
poszerzania wiadomości w sferze kultury, uczenia się nowych umiejętności, rozbudzania
nowych zainteresowań itp.
Projekt terenowy podzielono na dwie części:
1. Wyjście do Muzeum w Gliwicach - udział w interaktywnym poznawaniu jego zasobów.
2. Gry i zabawy dydaktyczne (opracowane w oparciu o wiedzę zdobytą w czasie wizyty w
Muzeum) – zajęcia pozalekcyjne dla dzieci w świetlicy szkolnej.
W wyniku zajęć student powinien posiąść wystarczającą wiedzę służącą do
odpowiedniego przygotowania scenariusza zajęć świetlicowych, jak również jego
przeprowadzenia. Jako miejsce próbnej weryfikacji umiejętności proponuje się wybraną
szkołę podstawową w dowolnym mieście.
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Sokołowski, Toruń 2008.
10. Lewartowicz U., Pozalekcyjna edukacja kulturalna w teorii i praktyce, Lublin 2015.
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