
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 

Harmonogram szkolenia „Kurs wychowawcy kolonijnego z terapią behawioralną” 

dla uczestników projektu:  

„Szansa na lepszy start – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy” 

nr projektu POWR.01.02.02-04-0007/16 

 
Nazwa szkolenia Kurs wychowawcy kolonijnego z terapią behawioralną 

Uczestnicy szkolenia (liczba osób) 1 osoba 

Lp. Temat zajęć Data Godziny (od … do …) Miejsce szkolenia 

1. 

Organizacja wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży: 

- koordynacyjna rola władz 
oświatowych 

- obowiązujące przepisy 
- elementy psychologii 

rozwojowej i wychowawczej 
z uwzględnieniem potrzeb 
dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, w 
tym niepełnosprawnych, 
niedostosowanych 
społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem 
społecznym 

25.11.2017 r. 9.00 – 12.15 

ul. Garbary 2, 
85 – 229 

Bydgoszcz 
 

2. 

Organizacja zajęć w czasie trwania 

wypoczynku: 

- rada wychowawców 
- grupa jako zespół 

wychowawczy 
- organizacja i rozkład dnia 

regulamin uczestnika wypoczynku 

25.11.2017 r. 12.30 – 14.00 

ul. Garbary 2, 
85 – 229 

Bydgoszcz 
 

3. 

Planowanie pracy opiekuńczej, 

wychowawczej i edukacyjnej: 

- opracowanie planu 
wychowawczego grupy 

- dokumentacja wychowawcy 
- obowiązki wychowawcy 

grupy 
metody i formy realizacji planów 

wychowawczych 

25.11.2017 r. 14.15-15.45 

ul. Garbary 2, 
85 – 229 

Bydgoszcz 
 

4. 
Planowanie pracy opiekuńczej, 

wychowawczej i edukacyjnej: 
26.11.2017 r. 8.45 – 10.30 

ul. Garbary 2, 
85 – 229 

Bydgoszcz 
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- opracowanie planu 
wychowawczego grupy 

- dokumentacja wychowawcy 
- obowiązki wychowawcy 

grupy 
metody i formy realizacji planów 

wychowawczych 

 

5. 

 

Ruch i rekreacja: 

- cele i zadania zajęć 
wychowania fizycznego 

- metody nauki technik 
pływania 

- gry i zabawy ruchowe 
- gry zespołowe 
- sport, olimpiady sportowe, 

lekkoatletyka 
- organizacja zajęć dla dzieci 

ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym 
niepełnosprawnych, 
niedostosowanych 
społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem 
społecznym 

26.11.2017 r. 10.45 – 15.30 

ul. Garbary 2, 
85 – 229 

Bydgoszcz 
 

 

Wprowadzenie w tematykę 
autyzmu.  
Fakty i mity dotyczące autyzmu.  
Klasyfikacja zaburzeń ze spektrum 
autyzmu. 
Podstawy naukowe Stosowanej 
Analizy Zachowania. 
Procesy behawioralne rządzące 
ludzkim i nie tylko ludzkim 
zachowaniem. 
Systemy wzmocnień - jak je 
tworzyć, rozwijać i wycofywać. 
Zasady wczesnej interwencji 
behawioralnej. 
Jak uczyć czyli podstawowe 
techniki behawioralne. 

29.11.2017 r. 8.45 – 12.15 

ul. Garbary 2, 
85 – 229 

Bydgoszcz 
 

 

Wprowadzenie w tematykę 
autyzmu.  
Fakty i mity dotyczące autyzmu.  
Klasyfikacja zaburzeń ze spektrum 
autyzmu. 
Podstawy naukowe Stosowanej 
Analizy Zachowania. 
Procesy behawioralne rządzące 
ludzkim i nie tylko ludzkim 
zachowaniem. 
Systemy wzmocnień - jak je 
tworzyć, rozwijać i wycofywać. 
Zasady wczesnej interwencji 
behawioralnej. 
Jak uczyć czyli podstawowe 
techniki behawioralne. 

29.11.2017 r. 12.30 – 16.30 

ul. Garbary 2, 
85 – 229 

Bydgoszcz 
 

 

Wprowadzenie w tematykę 
autyzmu.  
Fakty i mity dotyczące autyzmu.  
Klasyfikacja zaburzeń ze spektrum 
autyzmu. 

30.11.2017 9.00 – 11.30 
ul. Garbary 2, 

85 – 229 
Bydgoszcz 
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Podstawy naukowe Stosowanej 
Analizy Zachowania. 
Procesy behawioralne rządzące 
ludzkim i nie tylko ludzkim 
zachowaniem. 
Systemy wzmocnień - jak je 
tworzyć, rozwijać i wycofywać. 
Zasady wczesnej interwencji 
behawioralnej. 
Jak uczyć czyli podstawowe 
techniki behawioralne. 

 

 

Teoria w praktyce- warsztaty 
dotyczące technik 
behawioralnych. 
Behawioralne techniki 
kształtowania umiejętności 
komunikacyjnych. 
Jak nauczyć samodzielności w 
życiu codziennym? 
Technika łańcuchów zachowań; 
Plany dnia, plany aktywności, 
albumy aktywności; 
Samodzielna organizacja czasu 
wolnego; 
Jak utrzymywać efekty terapii – 
techniki generalizacji. 

 

30.11.2017 11.45 – 15.45 

ul. Garbary 2, 
85 – 229 

Bydgoszcz 
 

7. 

Turystyka i krajoznawstwo: 

- cele i zadania turystyki i 
krajoznawstwa w pracy 
wychowawczej w trakcie 
wypoczynku 

- organizacja wycieczek 
- organizacja biwaków 

gry terenowe 

02.12.2017 r. 8.45 – 12.15 

ul. Garbary 2, 
85 – 229 

Bydgoszcz 
 

8. 

Zajęcia praktyczno-techniczne: 

- cele i zadania zajęć 
praktyczno-technicznych 

- formy i rodzaje zajęć 
praktyczno-technicznych 

- prace dekoracyjne i 
zdobnicze 

- indywidualne 
zainteresowania 
uczestników 
rozwój zainteresowań 

uczestników 

02.12.2017 r. 12.30 – 14.00 

ul. Garbary 2, 
85 – 229 

Bydgoszcz 
 

9. 

Prace społecznie użyteczne: 

- cele i zadania prac 
społecznie użytecznych 

- wychowawcze znaczenie 
prac społecznie użytecznych, 
wolontariat 

- prace w zakresie 
samoobsługi 

02.12.2017 r. 14.15 – 15.30 

ul. Garbary 2, 
85 – 229 

Bydgoszcz 
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- prace na rzecz miejsca 
wypoczynku 

- prace na rzecz środowiska 

10. 

Zajęcia kulturalno-oświatowe: 

- cele i zadania zajęć 
kulturalno-oświatowych 

- organizacja zajęć kulturalno-
oświatowych, z 
uwzględnieniem wartości 
historycznych i literackich 

- elementy kulturalne i 
wychowanie w rozkładzie 
dnia 

- prowadzenie kroniki 
- organizacja uroczystości, 

imprez, wieczornic, ognisk 
- gry i zabawy świetlicowe 
- konkursy, wystawy, dyskusje 

śpiew, muzyka, plastyka, itp. 

03.12.2017 r. 8.45 – 13.15 

ul. Garbary 2, 
85 – 229 

Bydgoszcz 
 

11. 

Bezpieczeństwo życia i zdrowia 

uczestników wypoczynku: 

- przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa, w tym 
zasady postępowania w 
przypadku czynów karalnych 
popełnianych przez 
nieletnich oraz wykroczeń i 
przestępstw popełnianych 
przez opiekunów 

przepisy dotyczące zdrowia i 

higieny w miejscu wypoczynku 

03.12.2017 r. 13.30 – 16.30 

ul. Garbary 2, 
85 – 229 

Bydgoszcz 
 

 

Teoria w praktyce- warsztaty 
dotyczące technik 
behawioralnych. 
Behawioralne techniki 
kształtowania umiejętności 
komunikacyjnych. 
Jak nauczyć samodzielności w 
życiu codziennym? 
Technika łańcuchów zachowań; 
Plany dnia, plany aktywności, 
albumy aktywności; 
Samodzielna organizacja czasu 
wolnego; 
Jak utrzymywać efekty terapii – 
techniki generalizacji. 
 
 

 

4.12.2017 9.00 – 11.30 

ul. Garbary 2, 
85 – 229 

Bydgoszcz 
 

 

Teoria w praktyce- warsztaty 
dotyczące technik 
behawioralnych. 
Behawioralne techniki 
kształtowania umiejętności 
komunikacyjnych. 
Jak nauczyć samodzielności w 
życiu codziennym? 

4.12.2017 11.45 – 15.45 

ul. Garbary 2, 
85 – 229 

Bydgoszcz 
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Technika łańcuchów zachowań; 
Plany dnia, plany aktywności, 
albumy aktywności; 
Samodzielna organizacja czasu 
wolnego; 
Jak utrzymywać efekty terapii – 
techniki generalizacji. 
 
 

 

12. 

Pierwsza pomoc z 

wykorzystaniem sprzętu do 

ćwiczeń udzielania pierwszej 

pomocy, w tym zestawu do 

podstawowych zabiegów 

resuscytacyjnych (m. in. fantom, 

defibrylator) 

16.12.2017 r. 8.00 – 11.15 

ul. Garbary 2, 
85 – 229 

Bydgoszcz 
 

 

Teoria w praktyce- warsztaty 
dotyczące technik 
behawioralnych. 
Behawioralne techniki 
kształtowania umiejętności 
komunikacyjnych. 
Jak nauczyć samodzielności w 
życiu codziennym? 
Technika łańcuchów zachowań; 
Plany dnia, plany aktywności, 
albumy aktywności; 
Samodzielna organizacja czasu 
wolnego; 
Jak utrzymywać efekty terapii – 
techniki generalizacji. 
 

 

16.12.2017 r. 11.30 – 14.45 

ul. Garbary 2, 
85 – 229 

Bydgoszcz 
 

13. 

Tworzenie Indywidualnych 
Programów Edukacyjno - 
Terapeutycznych w oparciu o 
diagnozę funkcjonalną. 
 
Techniki radzenia sobie z 
zrachowaniami trudnymi. 
 
Dokumentacja behawioralna – 
efektywny sposób monitorowania 
i ewaluacji programu terapii. 
 
Dyskusja: behawioryzm i co dalej? 
Nowe kierunki terapeutyczne na 
bazie modelu behawioralnego. 
 

17.12.2017 r. 12.45 – 16.15 

ul. Garbary 2, 
85 – 229 

Bydgoszcz 
 

14. 

Tworzenie Indywidualnych 
Programów Edukacyjno - 
Terapeutycznych w oparciu o 
diagnozę funkcjonalną. 
 
Techniki radzenia sobie z 
zrachowaniami trudnymi. 
 

17.12.2017 r. 16.30 – 19.45 

ul. Garbary 2, 
85 – 229 

Bydgoszcz 
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Dokumentacja behawioralna – 
efektywny sposób monitorowania 
i ewaluacji programu terapii. 
 
Dyskusja: behawioryzm i co dalej? 
Nowe kierunki terapeutyczne na 
bazie modelu behawioralnego. 

 

 

Tworzenie Indywidualnych 
Programów Edukacyjno - 
Terapeutycznych w oparciu o 
diagnozę funkcjonalną. 
 
Techniki radzenia sobie z 
zrachowaniami trudnymi. 
 
Dokumentacja behawioralna – 
efektywny sposób monitorowania 
i ewaluacji programu terapii. 
 
Dyskusja: behawioryzm i co dalej? 
Nowe kierunki terapeutyczne na 
bazie modelu behawioralnego. 

 

18.12.2017 r. 9.00 – 11.30 

ul. Garbary 2, 
85 – 229 

Bydgoszcz 
 

17. 

Tworzenie Indywidualnych 
Programów Edukacyjno - 
Terapeutycznych w oparciu o 
diagnozę funkcjonalną. 
 
Techniki radzenia sobie z 
zrachowaniami trudnymi. 
 
Dokumentacja behawioralna – 
efektywny sposób monitorowania 
i ewaluacji programu terapii. 
 
Dyskusja: behawioryzm i co dalej? 
Nowe kierunki terapeutyczne na 
bazie modelu behawioralnego. 
 
 

 

18.12.2017 r. 11.45 – 15.00 

ul. Garbary 2, 
85 – 229 

Bydgoszcz 
 

 
 

 


