
Szkolny związek Sportowy „Dolny ŚląSk” we wrocławiu
urząD MarSzałkowSki wojewóDztwa DolnoŚląSkiego

akaDeMia wychowania Fizycznego we wrocławiu
centruM aktywnego wypoczynku aqua zDrój w wałbrzychu

zapraszają na
Spotkanie Szkoleniowe nauczycieli wychowania 

Fizycznego i nauczycieli eDukacji wczeSnoSzkolnej

PROGRAMY AKTYWIZUJĄCE 
MŁODYCH DOLNOŚLĄZAKÓW

Zapraszamy 16 października 2018 roku do hali Aqua Zdrój w Wałbrzychu, ul. Ratuszowa 6

Program

12.00  Inauguracja programu Sprawny Dolnoślązaczek w roku szkolnym 2018/2019 z udziałem reprezentacji  
Szkół Podstawowych nr 21, 23 i 28 z Wałbrzycha oraz Szkoły Podstawowej nr 6  z Boguszowa-Gorce, nauczycieli  
i rodziców

12.15 „eduballe – piłki nieograniczonych możliwości” – wystąpienie dr hab. Andrzeja Rokity prof. AWF połączone 
z pokazem prowadzonym przez dr Ireneusza Cichego

12.45  Impreza sportowo rekreacyjna z cyklu „eduballowy zawrót głowy”  dla dzieci z klas III z zaproszonych szkół 
12.45 Początek konferencji dla nauczycieli wychowania fizycznego. 
 Debata „programy aktywizujące młodych Dolnoślązaków – stan obecny, potrzeby i perspektywy” z udziałem:  

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Iwony Krawczyk, Rektora AWF Wrocław Andrzeja Rokity, Prezydenta 
Wałbrzycha Romana Szełemeja i Piotra Wierzbickiego nauczyciela wychowania fizycznego SP 5 Wałbrzych. 

 Wykład wprowadzający do zajęć praktycznych  „Fenomen piłki” – dr hab. Andrzej Rokita prof. AWF Wrocław
13.45 przerwa kawowa
14.00 Zajęcia praktyczne z udziałem uczestników konferencji: „wykorzystanie różnych form współzawodnictwa 

podczas zajęć piłki siatkowej” – dr Marcin Ściślak – AWF Wrocław „Doskonalenie rzutów do kosza w lekcji 
wychowania fizycznego” dr Marek Popowczak – AWF Wrocław

15.45 zakończenie konferencji

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Do udziału w spotkaniu zapraszamy nauczycieli wy-
chowania fizycznego, nauczycieli edukacji wcze-
snoszkolnej, trenerów, rodziców i sympatyków sportu 
oraz dzieci z czterech szkół

2.  Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Koszt dojazdu na 
konferencję pokrywają uczestnicy, bądź delegujące 
jednostki

3. Każdy z uczestników konferencji otrzymuje certyfikat 
uczestnictwa oraz materiały szkoleniowe

4. Zajęcia praktyczne odbywać się będą z udziałem 
bezpośrednim uczestników konferencji; prosimy o 
zabranie strojów sportowych

5. Zajęcia praktyczne planujemy w dwóch 45 minutowych 
modułach, tak by każdy z uczestników mógł uczestni-
czyć w obydwu zajęciach. Ich tematyka dostosowana 
będzie do możliwości organizacji zajęć wychowania 
fizycznego dla każdego typu szkół

6. Zgłoszenia udziału w konferencji na adres szs@sport.
wroclaw.pl lub faksem 71 3673315 przyjmujemy do 
dnia 14.10.2018 r. o godziny 12,00. W zgłoszeniu 
prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, 
szkoły lub klubu oraz określenia: nauczyciel wycho-
wania fizycznego, nauczyciel edukacji wczesnoszkol-
nej, trener. 

ZAPRASZAMY – DO ZOBACZENIA W WAŁBRZYCHU


