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II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA METODYCZNO - SZKOLENIOWA
 

pt.

26 wrzesieñ 2009 roku 
Centrum Edukacyjne „Radosna Nowina”, Kraków – Piekary 2, 

w godzinach 9.30 – 17.00

Celem konferencji jest wymiana poglàdów i doœwiadczeñ oraz wdro¿eñ metodycznych dotycz¹cych prowadzenia zajêæ w œrodowisku 

wodnym, jak równie¿ przedstawienie wybranych aspektów prawnych odpowiedzialnoœci nauczyciela wychowania fizycznego.

Na konferencjê zapraszamy dyrektorów szkó³, nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów p³ywania, ratowników WOPR 

oraz studentów uczelni pedagogicznych.

„AKTYWNOŒÆ I BEZPIECZEÑSTWO W ŒRODOWISKU WODNYM”

W programie konferencji przewidziany jest cykl wyk³adów oraz 
pokazów o nastêpuj¹cej problematyce:

1.„Przedstawienie efektów realizacji regionalnego projektu – 
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y poprzez 
organizacjê zajêæ rekreacyjno – sportowych pn. „Ju¿ p³ywam” 
(promowanie rozwa¿nego i aktywnego spêdzania wolnego 
czasu poprzez organizacjê nauki p³ywania)” - 

.

2.„Wytyczne 2005 resuscytacji kr¹¿eniowo - oddechowej z 
uwzglêdnieniem ratownictwa wodnego” – wyk³ad inauguracyjny 
– 

.

3.„Optymalizacja wizualnych metod w procesie uczenia i 
nauczania czynnoœci motorycznych” – 

.

4.„Znaczenie rozwoju psychomotorycznego w tworzeniu 
programów nauczania p³ywania niemowl¹t” – 

.
5.„Program 30-lekcyjnego kursu p³ywania niemowl¹t” - 

.

6.„Kierunki i tendencje rozwoju Aqua fitness” – 

.

7.„Próba popularyzowania aktywnoœci fizycznej poprzez 
intelektualizacjê towarzysz¹c¹ rekreacyjnym zajêciom 
p³ywackim” – 

.

8.„Wykorzystanie monitorów pracy serca „Polar” w rekreacji i 
treningu sportowym” – 

.

9.„Odpowiedzialnoœæ prawna nauczyciela – wybrane 
zagadnienia” – 

.

10.„Znajomoœæ regulaminu p³ywalni na tle zastosowanych 
œrodków przekazu wœród dzieci w m³odszym wieku szkolnym” – 

.

11.„Postawa ratownika WOPR a bezpieczeñstwo uczestników 
obiektów wodnych” –

.

12.„Informacja o szkoleniach dla nauczycieli, instruktorów, 
trenerów, ratowników WOR w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy przedlekarskiej” – 

.

przedstawiciel 
Województwa Ma³opolskiego

prof. dr hab. Janusz Andres – Prezes Polskiej Rady 
Resuscytacji, dr Grzegorz Cebula – Katedra Anestezjologii i 
Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagielloñskiego w Krakowie

prof. dr hab. Ewa 
Dybiñska – Katedra Teorii i Metodyki Sportów Wodnych AWF w  
Krakowie

dr Krystyna 
Antoniak-Lewandowska – Katedra Aktywnoœci Ruchowej w 
Œrodowisku Naturalnym AWF we Wroc³awiu

mgr Zofia 
Krawczyk, mgr Jacek Krawczyk – Zak³ad P³ywania AWF w 
Warszawie

dr Krzysztof 
Pietrusik –  Zak³ad P³ywania i Ratownictwa Wodnego AWF w 
Poznaniu

dr Gra¿yna Kosiba – Katedra Teorii i Metodyki 
Wychowania Fizycznego AWF w Krakowie

mgr Ryszard Szul – trener przygotowania 
fizycznego pi³karzy Legii Warszawa

podinsp. mgr Maciej Rymar – Komisariat Wodny 
Policji w Krakowie

dr Marcin Kaca, prof. dr hab. Ewa Dybiñska – Katedra Teorii i 
Metodyki Sportów Wodnych AWF w Krakowie

 dr Arkadiusz Stanula – Katedra Analiz 
Systemowych w Sporcie AWF w  Katowicach, mgr Jerzy Telak – 
prezes ZG WOPR w Warszawie

mgr Krzysztof Witek – Ogólnopolskie 
Centrum Nauczania Pierwszej Pomocy i Bezpieczeñstwa w 
Krakowie

INFORMACJE DODATKOWE

UWAGA

INFORMACJE

Miejsce konferencji – Centrum Edukacyjne „Radosna Nowina 2000” – 
Piekary 2 k/Krakowa, p³ywalnia i aula
Koszt udzia³u w konferencji wynosi 90,00 z³.
Op³ata zawiera:
- certyfikat udzia³u w konferencji,
- materia³y pokonferencyjne,
- przerwy kawowe oraz lunch w formie grilla.

Wszystkich chêtnych do wziêcia udzia³u w konferencji prosimy o 
wype³nienie i przes³anie formularza zg³oszenia, znajduj¹cego siê na 
stronie internetowej: 

Wszelkich informacji udzieli Pañstwu sekretarz konferencji: 
mgr Marek Kosiba, 
tel./fax 0-12 429-91-37, 
tel. kom. 0-602 21-31-83,
bema@bema.krakow.pl 
lub znajdziecie je Pañstwo na stronie internetowej:

www.bema.krakow.pl

www.bema.krakow.pl

ORGANIZATOR

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

KOMITET ORGANIZACYJNY 

Katedra Teorii i Metodyki Sportów Wodnych
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Firma Handlowo-Us³ugowa BEMA – Marek Kosiba w Krakowie

WSPÓ£ORGANIZATORZY
Doradca Metodyczny Wychowania Fizycznego

Wydzia³u Edukacji Urzêdu Miasta Krakowa

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego
Komendant Miejski Policji w Krakowie

Prezes Fundacji im. Ks. Siemaszki

TVP 3 Kraków
Dziennik Polski

  prof. dr hab. Ewa Dybiñska - Przewodnicz¹ca:
 

prof. dr hab. Edward Mleczko
prof. dr hab. Ryszard ¯aro
prof. dr hab. Dobies³aw Dudek
dr Gra¿yna Kosiba
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