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Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych  
Dyrektor 

Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego 

i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie 
 

serdecznie zaprasza 

zainteresowanych nauczycieli wychowania fizycznego na warsztat metodyczny pt.: 

Speed-ball innowacyjny sport 
 

Szanowni Państwo, nasza placówka w roku szkolnym 2020/2021 pracuje w reżimie sanitarnym związanym  

z Covid-19. 

Speed-ball to sport, który przywędrował do nas z Egiptu. Gra z wykorzystaniem piłeczki i rakietek 

inny niż wszystkie sporty tego typu, ponieważ występują w nim konkurencje wymagające od 

zawodnika gry obiema rękami lub takie, gdzie zawodnik nie gra z przeciwnikiem, ale na czas. Ta 

innowacyjna forma aktywności spotyka się z bardzo pozytywnym odbiorem zarówno w środowisku 

nauczycieli jak i uczniów. 

       Cele warsztatu: 

 Wskazanie nowych innowacyjnych form aktywności na zajęciach wychowania fizycznego 

 Omówienie zasad gry, sprzętu oraz organizacji zawodów. 

 Praktyczne zapoznanie uczestników z techniką gry w Speed – ball  

Prowadzący: Przemysław Wolan Prezes Zarządu Federacji Speed-ball Polska 

Odpowiedzialna za realizację: Beata Bielska doradca metodyczny wychowania fizycznego 

Termin realizacji: 20 października 2020r. (wtorek) od godz. 13:30 

Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich pl. Mieszka I 22, 67-200 Głogów  

Ilość godzin: 4 godziny dydaktyczne 

Koszt:  60 zł. 

Prosimy o telefoniczne zgłoszenie się na listę oraz dostarczanie Karty Zgłoszenia za pomocą 

elektronicznego formularza  www.odm.pcpppidn.eu  zakładka ZAPISY NA SZKOLENIA (dla 

osób opłacających warsztaty indywidualnie)  lub osobiście na  adres Ośrodka Doradztwa 

Metodycznego, ul. Jedności Robotniczej 38, 67-200 Głogów (dla osób korzystających z 

finansowania przez dyrektora na druku pdf  KARTA ZGŁOSZENIA  z podpisem i pieczątką 

dyrektora placówki) 
 

Wszelkich informacji o spotkaniu udziela sekretariat Powiatowego Ośrodka Doradztwa 

Metodycznego, ul. Jedności Robotniczej 38 w Głogowie tel. (76) 838 42 93. 

Prosimy o potwierdzenie telefoniczne udziału w spotkaniu do 12 października 2020r. 

Ilość miejsc nieograniczona. 

Uczestników  warsztatu  prosimy o przygotowanie strojów sportowych  

ze zmiennym obuwiem do ćwiczeń. 
 

Warsztat odbędzie się z zachowaniem obecnych wymogów sanitarnych  

- obowiązek noszenia maseczek. 

Dyrektor PCPPP i DN 

Barbara Krzywulicz 

http://www.pcpppidn.eu/
http://www.odm.pcpppidn.eu/

