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Newsletter Akademii Trenerskiej 

1. Szkolenie: „Wsparcie diagnostyczne procesu treningowego zawodników różnych dyscyplin 

sportowych”. 

W dniach 19-20 października 2013 roku w Instytucie Sportu w Warszawie odbędzie się szkolenie pt. 

„Wsparcie diagnostyczne procesu treningowego zawodników różnych dyscyplin sportowych". 

Szkolenie adresowane jest do trenerów rekomendowanych przez Polskie Związki Sportowe w sportach 

olimpijskich i paraolimpijskich, którzy chcą poszerzyć i ugruntować swoją wiedzę na temat roli badań 

diagnostycznych lub pracują w zakresie identyfikacji młodych talentów. 

Tematem przewodnim szkolenia będzie wsparcie diagnostyczne procesu treningowego, rola jaką odgrywają 

badania sportowców w różnych aspektach nauk o sporcie. Prelegentami będą doświadczeni pracownicy 

Instytutu Sportu, którzy od wielu lat współpracują ze sportowcami zarówno podczas bezpośrednich 

przygotowań, jak i w trakcie zawodów najwyższej rangi. Proponujemy udział w zajęciach teoretycznych 

oraz w praktycznych warsztatach. Podczas szkolenia zostaną omówione i przedstawione wyniki badań, 

których zastosowanie może mieć wpływ na rezultaty uzyskiwane przez zawodników. 

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmowane są do dnia 11 października 2013. Wypełniony druk 

zgłoszeniowy prosimy wysłać na adres: biuro@akademiatrenerska.pl. 

Program szkolenia 

 

2. Szkolenie: „Organizacja i zarządzanie sportem osób niepełnosprawnych”.  

Akademia Trenerska, która jest projektem koordynowanym przez Instytut Sportu, zaprasza na szkolenie 

adresowane do trenerów kadr paraolimpijskich oraz przedstawicieli Polskich Związków Sportowych. 

Tematem przewodnim konferencji będą zagadnienia sportu osób niepełnosprawnych. 

Zagadnienia sportu paraolimpijskiego we współczesnym świecie zajmują coraz istotniejsze miejsce. W 

programie konferencji odbędzie się panel, w którym zostaną przedstawione kierunki rozwoju i rola 

poszczególnych organizacji, które działają na rzecz środowiska sportowców niepełnosprawnych. W krajach 

Unii Europejskiej dyscypliny paraolimpijskie coraz częściej przechodzą do właściwych związków 

sportowych. Spotkanie to będzie okazją do dyskusji na temat polskiego modelu organizacji rywalizacji 

sportowej i treningu osób niepełnosprawnych. Nasz gość z Holandii – Rita van Driel, przedstawi najlepsze 

praktyki stosowane w tym kraju. Dodatkowo zaplanowano wykład na temat roli psychologa w sporcie osób  

 

http://akademiatrenerska.pl/images/stories/Formularz_zgloszeniowy_19_20_10.xls
http://akademiatrenerska.pl/images/stories/Formularz_zgloszeniowy_19_20_10.xls
mailto:biuro@akademiatrenerska.pl
http://akademiatrenerska.pl/images/stories/wykladowcy/Program19_20_10.pdf


 

 
 

P A R T N E R Z Y 
 

                                                                             

 

niepełnosprawnych. Nie mniej istotna sprawa związana jest z kształceniem kadr na potrzeby sportu osób 

niepełnosprawnych, która również będzie tematem konferencji. 

Jednodniowe szkolenie odbędzie się w Instytucie Sportu w dniu 18 października 2013 r. 

Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza należy przesyłać do dnia 11 października 2013 r. na adres: 

biuro@akademiatrenerska.pl 

Akademia Trenerska pokrywa koszty związane z organizacją szkolenia, tj. materiały szkoleniowe, 

wyżywienie, wynajem sal i multimediów. 
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