
KOD FORMY 
DM-11/20/21           

NAUKA, DOSKONALENIE TECHNIKI NORDIC WALKING - PODSTAWY TECHNIKI 
NW/ELEMENTY 
ZABAWY I GRY Z KIJKAMI DO NW NA BOISKU SZKOLNYM-PRZYKŁADY  
SPRZĘT DO NORDIC WALKING - BUDOWA, DOBÓR (PODSTAWOWE INFORMACJE) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawową wiedzą dotyczącą Nordic Walking, poznanie podstaw 
metodyki nauczania techniki Nordic Walking, rozpowszechnienie nowoczesnej formy aktywności 
ruchowej. 
 

Adresatami szkolenia są nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, 
nauczyciele świetlicy,  zainteresowani nauczyciele. 

 

Program:  
1. Dyscyplina Nordic Walking jako sposób na realizację podstawy programowej. 

2. Wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

3. Nauczanie i doskonalenie elementów Nordic Walking. 

4. Możliwość wykorzystania Nordic Walking na zajęciach lekcyjnych. 

5. Zapoznanie z walorami rekreacyjnymi Nordic Walking. 

6. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela czy instruktora o zasób ćwiczeń potrzebnych do 

prowadzenia zajęć w szkole czy klubie. 

Zajęcia odbędą się w ramach projektu "Otwarta Strefa Nordic Walking" współfinansowane przez 
Ministerstwo Sportu, organizatorem projektu jest Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking. 
 
Prowadzący szkolenie: 
Paulina Ruta - absolwentka AWF Wrocław (wychowanie fizyczne, specj. Turystyka i Rekreacja), 
absolwentka UWr. - Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, absolwentka Karkonoskiej Państwowej 
Szkoły Wyższej (Fizjoterapia), prezes Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking, trener Nordic Walking 
- czynna praca od 10 lat, nauczyciel WF, instruktor narciarstwa zjazdowego, ratownik WOPR, 
instruktor pływania. 
 

INFORMACJE DODATKOWE: 
 

 
k.gorska@polkowice.edu.pl 
  
Doradca metodyczny:  
Katarzyna Górska 
 
 
 
 
 

Wymiar godzin:  
2 godzin dydaktycznych 
 

Miejsce, termin realizacji: 
 

Miejsce szkolenia zostanie podane  
po zebraniu grupy 

 

06.10.2020r. godz. 16.30- 18.00 
 

Co zabrać? 
- strój sportowy adekwatny do pogody 
(wszystko odbędzie się na zewnątrz) 
- wodę, drobny prowiant, płyn do dezynfekcji  
 

Nabór: 
do 02.10.2020  
 
na podstawie formularza 
Zgłoszenie – szkolenie 
otwarte 
 

 

 

 Proponowane szkolenie jest odpowiedzią na wymagania podstawy programowej  
z wychowania fizycznego o zapoznawaniu młodzieży z nowoczesnymi formami ruchu, a także 
na zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej o prowadzeniu jak największej ilości zajęć na 
dworze. Dzięki uczestnictwu w warsztatach nauczyciel zyska narzędzia do podniesienia 
atrakcyjności prowadzonych zajęć, dostosowania ich do zróżnicowanych potrzeb 
wychowanków, a także wypełnienia zaleceń MEN. Zapoznanie uczniów z formą ruchu, jaką jest 
Nordic Walking da im szansę aktywnego spędzania czasu wolnego na przestrzeni całego życia. 

 

mailto:k.gorska@polkowice.edu.pl

