
 

27.10.2021 

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 49 

 

Program: 
9.00   -  Otwarcie Forum: prof. Dorota Sokołowska, Marek Sadowski 
9.15   -  Myśli i uwagi do wychowania fizycznego w XXI wieku (dr Halina Hanusz, WSWFiT) 
9.45   - Aktywność fizyczna dzieci w czasie pandemii na przykładzie małej miejscowości (dr Aleksandra Bogucka, WSWFiT) 
10.05 -  WF na ekranie – nowe oblicza wychowania fizycznego (dr Elżbieta Hałaburda, WSWFiT) 
10.25 - Wychowanie fizyczne w czasie pandemii w białostockich szkołach (dr Jerzy Nowik, WSWFiT) 

Przerwa kawowa 
11.05 -  (Nie) nowe ujęcie samooceny sprawności i aktywności fizycznej uczniów na różnych etapach edukacyjnych  

(dr Małgorzata Pogorzelska, AWF Gdańsk) 
11.25 -  Modele wychowania fizycznego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wybranych krajach  

(dr Anna Kiening, WSWFiT) 
11.45 -  Lekcje wf w lesie, jako odpowiedź na syndrom deficytu natury  

(mgr Agnieszka Kudraszow, Polski Instytut Przedszkoli Leśnych), 
12.05 -  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, jako remedium na pandemię (mgr Beata Świrydowicz, WSWFiT) 

Obiad 
13.00 - Ruch a mózg – jak aktywność fizyczna lub jej brak wpływa na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego 

(mgr Agata Halicka, WSWFiT) 
13.20 -  Zajęcia w wodzie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (mgr Jacek Gregorczuk, Fundacja Hipokamp) 
13.40 - Test Sprawności Fizycznej, jako źródło wiedzy na temat kondycji fizycznej populacji szkolnej  

(Marek Sadowski, PW SZS)     
14.30 -  Ligi Szkół Ponadpodstawowych w grach zespołowych, jako jedna z form mobilizacji uczniów do regularnej aktywności 

Fizycznej – spotkanie organizacyjne uczestników Lig SPP w grach zespołowych SZS (Marek Sadowski, PW SZS). 

 
Organizator zapewnia: certyfikat udziału dla każdego uczestnika, obiad, słodki poczęstunek. 
 
Uczestnicy:  nauczyciele wf, osoby zainteresowane tematyką wf i sportem szkolnym. 
 
Koszt udziału: 20 zł (koszt wyżywienia i certyfikatu), płatne do 20.10.2021, po tym terminie opłata wzrasta do 30 zł, 
             wpłaty należy dokonać na konto PW SZS: 56 1500 1344 1213 4005 5225 0000  
 
Zgłoszenia: na adres m.sadowski@pwszs.bialystok.pl,  

       UDZIAŁ W KONFERENCJI MOŻE WZIĄĆ 60 OSÓB, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ 
 
 
Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

 

ORGANIZATORZY: 

mailto:m.sadowski@pwszs.bialystok.pl

