
KOD FORMY 
DM-17/20/21           

ZAPOZNANIE Z NOWOCZESNĄ ZESPOŁOWĄ GRĄ KOEDUKACYJNĄ - KORFBALL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celem szkolenia jest zapoznanie przepisami gry  i podstawową historią korfballu, poznanie podstaw 
metodyki nauczania techniki i taktyki gry w korfball, rozpowszechnienie nowoczesnej formy 
aktywności ruchowej. 
 

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

Program:  
1. Dyscyplina korfball jako sposób na realizację podstawy programowej. 
2. Wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 
3. Nauczanie i doskonalenie elementów gry w korfball. 
4. Wskazanie różnic pomiędzy korfballem i innymi grami zespołowymi. 
5. Możliwość wykorzystania korfballu na zajęciach lekcyjnych i świetlicowych. 
6. Zapoznanie z walorami rekreacyjnymi korfballu. 
7. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela czy instruktora o zasób ćwiczeń potrzebnych do 

prowadzenia zajęć w szkole czy klubie. 
 
Prowadzący szkolenie: 
Tamara Siemieniuk - z wykształcenia dietetyk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, trener 
klasy III w korfballu, członkini Komisji ds. Korfballu Plażowego w Międzynarodowej Federacji Korfballu 
(IKF) i Światowej Fundacji Korfballu, działaczka Polskiego Związku Korfballu, od 16 roku życia 
reprezentantka Polski w korfballu, od 2020 roku trenerka reprezentacji młodzieżowej U17 i U19, 
pracowała jako asystent trenera reprezentacji Ukrainy, doświadczenie trenerskie i zawodnicze 
zbierała grając w lidze angielskiej i w holenderskiej, instruktor badmintona na WUM. 
Adam Juniszewski - trener klasy II w korfballu, członek Zarządu Polskiej Federacji Korfballu, zawodnik 
pierwszego w Polsce klubu korfballu w 1987 r., w latach 1993-96 roku trener reprezentacji 
młodzieżowej U17, trener trzykrotnych Mistrzów Polski U17. 
 

INFORMACJE DODATKOWE: 
 

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

Wymiar godzin:  
6 godzin dydaktycznych 
 

Miejsce, termin realizacji: 
 

Miejsce szkolenia zostanie podane  
po zebraniu grupy 

 

17.10.2020r. godz. 9.00- 11.30  

Nabór: 
do 13.10.2020  
 
na podstawie formularza 
Zgłoszenie – szkolenie 
otwarte 

 

 Proponowane szkolenie jest odpowiedzią na wymagania podstawy programowej z wychowania 
fizycznego. Zakłada ona zapoznawanie młodzieży z nowoczesnymi formami ruchu oraz z grami z 
innych krajów. Dzięki uczestnictwu w proponowanej formie nauczyciel zyska narzędzia do 
uatrakcyjnienia  prowadzonych przez siebie zajęć - będą one dostosowane do zróżnicowanych 
potrzeb wychowanków. Zapozna uczniów z formą ruchu, dzięki której będą mogli aktywnie 
spędzać czas wolny. 

 

mailto:k.gorska@polkowice.edu.pl

