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Barn- och fritidsprogrammet

Program „Opieka nad dziećmi
i organizacja czasu wolnego”
POLSKA

„Opieka nad dziećmi i
organizacja czasu wolnego”
to program zawodowy, który
kończy się uzyskaniem
dyplomu dającym uprawnienia
zawodowe.

Program „Opieka nad dziećmi i organizacja wolnego czasu” skierowany jest do
osób, które chcą pracować z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W czasie nauki
zdobędziesz wiedzę o ludziach w różnym wieku i mających różne oczekiwania.
Możesz rozpocząć pracę natychmiast po ukończeniu szkolenia lub kontynuować
naukę w wyższej szkole zawodowej. Możesz również wybrać dodatkowe
przedmioty w celu kontynuowania nauki w szkole wyższej.

TRZY RÓŻNE KIERUNKI
Czas wolny i zdrowie
• Będziesz się uczyć o organizowaniu czasu wolnego, zdrowiu i profilaktyce
zdrowotnej. Kierunek ten daje możliwość pracy jako np. personel na
kąpieliskach i pływalniach, personel na obiektach sportowych lub jako
osobisty trener.
Specjalizacja pedagogiczna
• Będziesz się uczyć o kształceniu i wychowywaniu dzieci i młodzieży. Kierunek
ten daje możliwość pracy jako np. opiekun dzieci (barnskötare) lub asystent
ds. uczniów (elevassistent).
Specjalizacja socjalna
• Będziesz się uczyć jak traktować ludzi w różnych sytuacjach oraz jak udzielać
wsparcia i pomocy. Kierunek ten daje możliwość pracy jako np. ochroniarz,
osobisty asystent a także możliwość pracy z osobami niepełnosprawnymi jako
pomoc domowa i pomoc w życiu codziennym.

W czasie nauki będziesz
Zdobywać wiedzę o kształceniu i wychowywaniu ludzi oraz o współpracy i
komunikacji międzyludzkiej. Ćwiczyć się w kontaktach z innymi ludźmi i
rozwijać swoją wrażliwość na ich potrzeby. Mógł analizować takie tematy jak
wspólne życie ludzi i jakie są ich możliwości rozwoju. Uczyć się o zdrowiu i
środowisku pracy.
Program ten przykłada dużą wagę do etyki, wartości demokratycznych i praw
człowieka.
Charakterystyka programu
Programy zawodowe składają się z przedmiotów obowiązujących w szkołach
średnich: języka angielskiego, historii, wychowania fizycznego, matematyki,
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przyrody, religioznawstwa, wiedzy o społeczeństwie i języka szwedzkiego
lub szwedzkiego jako języka obcego. Na zajęciach programów zawodowych
przerabiasz więcej przedmiotów zawodowych, tzw. specjalizacyjnych, a mniej
przedmiotów, których uczyłeś się w szkole podstawowej.
Przedmioty specjalizacyjne wspólne dla wszystkich kierunków to: zdrowie, nauki
przyrodnicze, pedagogika, wiedza o społeczeństwie, język szwedzki lub szwedzki
jako język obcy.
Będziesz mieć możliwość specjalizować się i poszerzyć swoje wiadomości
w ramach wybranego kierunku. Nazywa się to programem poszerzonym.
Skontaktuj się ze szkołą, aby dowiedzieć się, jakie przedmioty rozszerzające są
w programie nauczania.
Masz też możliwość samodzielnego wyboru przedmiotów, których chcesz się
uczyć. Dowiedz się w szkole, jakie przedmioty oferuje.
Formy pracy
Program nauczania składa się z różnych praktycznych problemów, które
rozwiązujesz razem z innymi osobami lub samodzielnie. Masz możliwość
ćwiczyć swoją zdolność do podejmowania decyzji i bycia kreatywnym i uczysz
się jak prowadzić własną firmę. Ćwiczysz się w planowaniu, wykonywaniu i
dokumentowaniu pracy.
Praca dyplomowa
Pod koniec programu „Opieka nad dziećmi i organizacja wolnego czasu”
wykonasz pracę dyplomową w wybranym zakresie zawodowym. W pracy tej
wykażesz, że nabyłeś wiedzę potrzebną do rozpoczęcia pracy, do której się
przygotowałeś w trakcie nauki.
Kształcenie w miejscu pracy
Część nauki odbywa się w jednym lub wielu miejscach pracy przez okres co
najmniej 15 tygodni i nazywa się kształceniem w miejscu pracy (apl). Jest to
ważny element nauki. Apl daje ci doświadczenie i ponadto kontakty, które mogą
być przydatne, gdy będziesz szukać pracy.
Praktyka zawodowa
W ramach programu istnieje możliwość wybrania praktyki zawodowej na
poziomie szkoły średniej. Oznacza to, że otrzymasz taką samą wiedzę, lecz co
najmniej połowę czasu przeznaczonego na kształcenie spędzisz w jednym lub
wielu miejscach pracy.
Pomyśl o tym
Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe ważne jest, abyś zaplanował
swoją naukę. W takim wypadku możesz dokonać indywidualnego wyboru i
musisz podjąć naukę w ramach programu poszerzonego. Musisz wtedy wybrać
jeszcze dwa dodatkowe przedmioty: język szwedzki lub szwedzki jako język obcy i
język angielski. Jeżeli chcesz kontynuować naukę, skorzystaj z pomocy doradców
ds. kształcenia i wyboru zawodu (en studie- och yrkesvägledare).
W każdym przypadku masz prawo do wyboru dodatkowych zajęć w zakresie
sportu i zdrowia oraz zajęć plastycznych – w ramach wyboru indywidualnego.

