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Kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej
kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku
L.p.

Imię i nazwisko
wykładowcy

Alicja Kurcz

Jacek Taborski

Eugenia KarczTaranowicz

Marek Wiendlocha

Agnieszka Franczyk

Karol Neisch

Kwalifikacje

Temat prowadzonych zajęć

Organizacja wypoczynku
dzieci i młodzieży
Organizacja zajęć w
Nauczyciel
czasie trwania
akademicki
wypoczynku
(emeryt),
Planowanie pracy
dr nauk
wychowawczohumanistycznych,
opiekuńczej
w zakresie
Obowiązki wychowawcy
pedagogiki
grupy
Prace społecznie
użyteczne
Nauczyciel
Wychowanie fizyczne
akademicki,
i sport
dr nauk
humanistycznych,
nauki o kulturze
fizycznej,
Nauczyciel
Organizacja pracy
akademicki,
kierownika wypoczynku
dr hab. nauk
z personelem
społecznych w
pedagogicznym
zakresie
i administracyjnopedagogiki,
obsługowym
mediator sądowy
Nauczyciel
Turystyka i
akademicki,
krajoznawstwo
Mgr nauk
Zajęcia kulturalnohumanistycznych, oświatowe
w zakresie
Zajęcia praktycznopedagogiki
techniczne
Nauczyciel
Zajęcia z zakresu podstaw
akademicki,
komunikacji
dr nauk
interpersonalnej
humanistycznych, Profilaktyka uzależnień
w zakresie
pedagogiki
Nauczyciel
Bezpieczeństwo życia i
akademicki,
zdrowia uczestników
dr nauk
wypoczynku
humanistycznych,
w zakresie
pedagogiki

Doświadczenie
zawodowe

Opis poniżej

Opis poniżej

Opis poniżej

Opis poniżej

Opis poniżej

Opis poniżej
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Doświadczenie zawodowe kadry:
Alicja Kurcz, Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej, Instytutu Nauk
dr
Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Autorka pracy doktorskiej nt.
Postulowane a rzeczywiste warunki wypełniania przez żłobki funkcji
opiekuńczo-wychowawczych (Opole 1995 r.). Wieloletni nauczycielmetodyk Wydziału Opiekunek Dziecięcych w Liceum Medycznym w
Prudniku oraz Policealnego Studium dla Opiekunek Dziecięcych w Zespole
Szkół Medycznych w Opolu. W latach 90-tych uczestnik prac nad
przygotowaniem ministerialnego programu kształcenia w zawodzie;
opiekunka dziecięca (Zespół powołany przez Centrum Doskonalenia
Średnich Kadr Medycznych w Warszawie) oraz stażystka Instytutu Matki i
Dziecka. Nauczyciel akademicki przygotowujący kadry z pedagogiki
opiekuńczo-wychowawczej, pedagogiki rodziny, pedagogiki społecznej i
ochrony prawnej dziecka i rodziny oraz modułu kształcenia „Opieka nad
dzieckiem w okresie wczesnego dzieciństwa”. Problematyka opieki nad
małym dzieckiem jest przedmiotem zainteresowań naukowych dr Alicji
Kurcz – jest autorką wielu artykułów z tego zakresu i rozdziałów w
publikacjach zwartych.
Jacek
Taborski,
dr

Doktor nauk humanistycznych, nauki o kulturze fizycznej, starszy
wykładowca w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na
Uniwersytecie Opolskim, zastępca kierownika Studium.

Eugenia
KarczTaranowicz,
dr hab., prof.
UO.

Doktod habilitowana nauk społecznych w zakresie pedagogiki, mediator
sądowy. Ukończone Studia Podyplomowe z Organizacji i Zarządzania
Oświatą.
Kierownik
Zakładu
Pedagogiki
Ogólnej,
Studiów
Podyplomowych Organizacja i Zarządzanie Oświatą oraz Nadzór
Pedagogiczny w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu
Opolskiego.

Marek
Wiendlocha,
mgr

Asystent w Zakładzie Pedagogiki Kultury w Instytucie Nauk
Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Wykształcenie wyższe magister pedagogiki o specjalności animacja społeczno-kulturalna z
arteterapią.

Agnieszka
Franczyk,
dr

Doktor pedagogiki i mgr psychologii, pracownik Zakładu Pedagogiki
Społecznej w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.
Absolwentka Szkoły Trenerskiej MERITUM. W trakcie uzyskiwania
rekomendacji PTP. Członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji
Pozarządowych STOP oraz członek zarządu Stowarzyszenia Laboratorium
Zmiany.

Karol Neisch, Adiunkt w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.
dr
Wykształcenie wyższe techniczne, studia podyplomowe w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy.
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