
 

 

Animacja grup dziecięcych i młodzieżowych – ćwiczenia fakultatywne 

2019/2020 

Rok II, semestr III (pedagogika I stopnia, studia stacjonarne) 

Rok III, semestr V (pedagogika I stopnia, studia stacjonarne) 

Liczba godzin – 30 godz. Punkty ECTS – 2 

Prowadzący dr Elżbieta Stoch 
 

Cele przedmiotu: 

C1 zapoznanie z zasadami funkcjonowania małej grupy, jej wspólnotowym charakterem 

i wartością dla procesu wychowania. 

C2 przygotowanie studenta do podjęcia działań animacyjnych adresowanych do grup 

dziecięcych i młodzieżowych z różnorodnych środowisk wychowawczych. 

C3 uwrażliwienie na potrzebę podejmowania aktywności animacyjnej w środowisku 

społecznym. 
 

Wymagania wstępne: 

W1 zalecana znajomość psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży. 
 

Efekty kształcenia: 

WIEDZA 

W1 Student zna i rozumie elementarne terminy i pojęcia z zakresu animacji grup dziecięcych 

i młodzieżowych, zasady funkcjonowania małej grupy, modele komunikacji i interakcji 

w grupie K_W_80 

W2 Student ma podstawową wiedzę na temat integralnego rozwoju człowieka w aspekcie 

społecznym i kulturowym K_W_05 
 

UMIEJĘTNOŚCI 

U1 Student potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych 

oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na 

rzecz uczenia się przez całe życie K_U_11 

U2 Student potrafi wspierać rozwój uczestników procesów pedagogicznych, w szczególności 

animacyjnych i arteterapeutycznych oraz pobudzać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy 

K_U_79. 
 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)  

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje pracę 

pedagogiczną, animacyjną i arteterapeutyczną K_K43 

 

 

Metody dydaktyczne: 

 metody dialogowe, praca w grupach, metody warsztatowe, np. gry i zabawy dydaktyczne, 

quizy 

Treści programowe przedmiotu: 

Małe grupy: definicja, wskaźniki, funkcje małej grupy. Powstawanie małych grup 

formalnych i nieformalnych, konformizm i interakcje w małej grupie, współdziałanie 

członków grupy, kierownictwo grupowe i spoistość grup, dynamika grupowa. Nauczyciel-

animator – zalety osobowości, kluczowe i pożądane kompetencje do pracy w charakterze 

animatora grup dziecięcych i młodzieżowych. Animacja – ujęcie pedagogiczne, 

psychologiczne i socjologiczne. Cele i rodzaje animacji: edukacyjna, kulturalna, społeczna, 

religijna. Podmioty animacji, poziomy animacji: indywidualny, wspólnotowy i powszechny; 

jej uwarunkowania (hierarchia wartości, relacje osobowe, poziom akceptacji, kreatywność, 
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otwartość). Animacyjne metody oddziaływania w praktyce. Indywidualne projektowanie 

cyklu działań animacyjnych adresowanych do określonej grupy i realizacja projektu poprzez 

kolejne zadania wychowawcze. Etapy: organizowanie działania, stymulowanie 

i motywowanie, diagnozowanie przez zabawę oraz dokonanie autoewaluacji działań. 

Animacyjna funkcja działań wychowawczych na wybranych przykładach – analiza działań 

animacyjnych ruchów i stowarzyszeń katolickich i organizacji świeckich. Możliwości 

i perspektywy działań animacyjnych w środowisku lokalnym (w przedszkolu i szkole, domu 

kultury, świetlicy osiedlowej, na koloniach i  obozach, na terenie parafii itd.). 
 

 

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia: 

Ocena niedostateczny: 

(W) Student nie zna elementarnych terminów i pojęć związanych z animacją grup dziecięcych 

i młodzieżowych 

(U) Student nie potrafi samodzielnie zaprojektować i przeprowadzić z grupą prostych zajęć 

animacyjnych dla dzieci lub młodzieży. Nie umie dostosować metod i form pracy do zajęć 

animacyjnych z powierzoną mu grupą. Nie stosuje podstawowych zasad pracy 

z dziećmi/młodzieżą, popełnia błędy merytoryczne. 

(K) Student nie uczestniczy w zajęciach lub jest biernym uczestnikiem, nie potrafi dokonać 

samooceny własnych kompetencji. 
 

Ocena dostateczny: 

(W) Student zna podstawowe terminy i pojęcia związane z animacją grup dziecięcych 

i młodzieżowych. 

(U) Student potrafi samodzielnie zaprojektować i przeprowadzić z grupą proste zajęcia 

animacyjne dla dzieci lub młodzieży. Umie dostosować metody i formy pracy do zajęć 

animacyjnych z powierzoną mu grupą. Poprawnie stosuje podstawowe zasady pracy 

z dziećmi/młodzieżą. Popełnia nieliczne błędy rzeczowe. 

(K) Student uczestniczy w zajęciach, rozumie potrzebę podejmowania działań animacyjnych, 

ale niezbyt aktywnie włącza do zadań. Student dokonuje częściowej samooceny własnych 

kompetencji. 
 

Ocena dobry: 

(W) Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu teorii animacji grup dziecięcych 

i młodzieżowych. 

(U) Logicznie wypowiada na temat roli animacji w integralnym rozwoju człowieka. Właściwie 

dobiera metody i formy pracy do zajęć animacyjnych z powierzoną mu grupą. Aktywizuje 

grupę, ciekawie prowadzi zajęcia, indywidualizuje zadania, dostosowuje je do możliwości 

uczestników grupy. Nie popełnia błędów rzeczowych. 

(K) Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, rozumie potrzebę podejmowania działań 

animacyjnych. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy. Student dokonuje 

samooceny własnych kompetencji. 
 

Ocena bardzo dobra: 

W) Student posiada szeroką, uporządkowaną wiedzę z zakresu teorii animacji grup 

dziecięcych i młodzieżowych. 

(U) Wnikliwie i wyczerpująco omawia rolę animacji w integralnym rozwoju człowieka, 

odwołując się do autorytetów z tego zakresu. Realizuje autorski projekt zajęć animacyjnych 

z powierzoną mu grupą. Właściwie dobiera metody i formy pracy do zajęć animacyjnych. Jest 

kreatywny, aktywizuje grupę, ciekawie prowadzi zajęcia, indywidualizuje zadania, 

dostosowuje je do możliwości uczestników grupy. Nie popełnia błędów rzeczowych. 

(K) Student bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykonuje dodatkowe prace, przejawia 

wysoką motywację do podejmowania działań animacyjnych. Odpowiedzialnie przygotowuje 
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się do swojej pracy. Dokonuje krytycznej samooceny własnych kompetencji oraz stale 

doskonali i rozwija posiadane umiejętności. 
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