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1 EUSAPA: Wprowadzenie
Martin Kudláček

1.1 Adaptowana aktywność fizyczna
Adaptowana aktywność fizyczna (ang. Adapted Physical Activity - APA) to rodzaj zawodu
oraz przedmiot badań akademickich, które wspierają akceptację różnic pomiędzy
poszczególnymi osobami, dążąc do optymalizacji dostępu do aktywnego trybu życia i
uprawiania sportu oraz promując pomysły innowacyjne i systemy ich upowszechniania, a
także zespołowe świadczenie usług z tym związanych. Adaptowana Aktywność Fizyczna
obejmuje, ale nie ogranicza się tylko do wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i
rehabilitacji osób niepełnosprawnych (EUFAPA, 2006). Adaptowane wychowanie fizyczne
jest względnie nową dyscypliną naukową. Jednak wzmianki na ten temat sięgają prawie do
okresu 3000 roku pne. Starożytni Chińczycy doceniali zalety zdrowego ciała i bardzo
wcześnie opracowali ćwiczenia utrzymujące dobrą kondycję. Były to wewnętrzne style Kung
Fu, Tai Chi i Chi Kung. Większość podręczników poświęconych adaptowanemu wychowaniu
fizycznemu wskazuje na jego europejskie korzenie i uznaje jako prekursora, szwedzkiego
gimnastyka Per Henrika Linga (1776–1839). Jego podejście do tej dyscypliny miało charakter
bardziej ogólnosprawnościowy niż gimnastyczny. Ling odkrył dobroczynny wpływ ćwiczeń,
gdy pomogły mu uleczyć jego osłabione ramię.
Niektórzy czytelnicy są zaznajomieni z terminem Adaptowanego Wychowania
Fizycznego (ang. Adapted Physical Education), który jest najczęściej stosowanym terminem
dla dyscypliny, zawodu i usług świadczonych w tym zakresie w USA. Obejmuje przede
wszystkim bezpośrednie szkolenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SEN) i
zapewnienie wsparcia nauczycielom WF-u. Francuskojęzycznym przywódcom z Kanady i
Belgii, którzy powołali do życia Federation Internationale de l´ Activite Physique Adaptee International Federation of Adapted Physical Activity (IFAPA - Międzynarodową Federację
ds. Adaptowanego Wychowania Fizycznego) w 1973 r. przyświecała szeroka wizja, która
obejmowała wiele zawodów, grup wiekowych oraz kategorii świadczenia usług. Pierwotnym
celem IFAPA było „skierowanie uwagi na specjalistów, którzy korzystają z adaptowanej
aktywności fizycznej w celu instruowania, rekreacji, remediacji i badań”.
W latach siedemdziesiątych koncepcje „adaptowania” i „adaptowanych” były
uważane za dobrze rozumiane w języku francuskim, angielskim i innych językach
romańskich. Techniki adaptowania (dostosowywania) aktywności, instrukcji, programów oraz
obiektów zostały opisane w źródłach o takich tytułach, jak korekcyjne wychowanie fizyczne,
korekcyjne zajęcia sportowe, APE, terapia sportem, oraz sport dla niepełnosprawnych. W
krajach takich jak Niemcy, Czechy i Japonia, których języki miały różne korzenie, strategie
adaptacji były także stosowane, chociaż słowo adaptowany nie było zbyt dobrze rozumiane
(Hutzler & Sherrill, str. 3).
Hutzler i Sherrill (2007) zaproponowali także, aby użyć konceptualnych podstaw ICF 2001
opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization - WHO) i w
swoim artykule przedstawiają przykłady implementacji kontekstu i terminologii APA w
ramach ICF 2001 (tabela 1).
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Tabela 1 Przykłady praktyk APA przy zastosowaniu kategorii ICF w planowaniu APA
Kategoria ICF

Znaczenie dla
uczestnika

Praktyki APA

Podmiot świadczący
usługę, poziom;

Przykłady celów
aktywności

Struktura ciała

Posiadanie podstaw
fizycznych i
akceptowalnego
wyglądu

Zapobieganie
spadkowi formy,
optymalizacja

Specjalista APA: akcent
na rehabilitację
(Perspektywa
europejska)

Redukcja masy ciała;
wyrównanie postury;
zwiększenie masy
kostnej

Funkcje ciała

Zdolność do
wykonania

Zapobieganie
spadkowi formy,
rozwój

Specjalista APA: akcent
na rehabilitację
(Perspektywa
europejska). W USA,
może to być trening
fitness.

Przywrócenie zakresu
ruchowego,
zwiększenie siły,
utrata masy ciała

Zdolność do
wykonania
aktywności lub
zadań
powiązanych
z aktywnością
fizyczną

Wykonywanie
znaczących zadań

Nauczanie,
trenowanie,
szkolenie

Specjalista APA,
nauczyciel; nauczyciel
WF‟u / Instruktor /
Trener, każda osoba
z dodatkową
znajomością zagadnień
APA; akcent na
kształcenie, rekreację i
sport

Sięganie po piłkę,
przepływanie 10
basenów, utrzymanie
pozycji,
przechodzenie przez
ulicę, wchodzenie do
autobusu

Udział w
aktywności
fizycznej dla
przyjemności

Bycie
akceptowanym jako
część grupy
referencyjnej

Kształcenie,
ocena,
uprawomocnienie

Specjalista APA
współpracujący
z nauczycielem /
pracownikiem
socjalnym /
psychologiem / innymi
kluczowymi osobami;
akcent na kształcenie i
rekreację

Udział w grach
z piłką, bycie
asertywnym,
akceptacja wśród
rówieśników,
osiągnięcie pozycji
lidera

Eliminacja barier
dla osiągnięcia
celu

Brak ograniczeń
uniemożliwiających
udział (równość)

Praktyki APA

Specjalista APA wraz
z pracownikiem
socjalnym,
wolontariuszem; akcent
na rekreację i sport

Zmiana nastawienia,
ustalanie zasad,
korzystanie z prawa

1.2 Adaptowania Aktywność Fizyczna w Europie
Sfera adaptowanej aktywności fizycznej na poziomie europejskim jest promowana przede
wszystkim przez Europejską Federację Adaptowanej Aktywności Fizycznej (European
Federation of Adapted Physical Activity), która rozpoczęła swoją działalność na początku lat
osiemdziesiątych, gdy Dr Jean-Claude DePotter, zorganizował jej pierwszy europejski
kongres na Université Libre de Bruxelles (Belgia), w celu znalezienia europejskiego oddziału
międzynarodowej federacji (IFAPA). DePotter został wówczas także prezesem IFAPA (19871991) i stał się bardzo aktywnym uczestnikiem rozwijania powiązanych programów studiów
(EMDAPA i DEUAPA). Pochodzącymi z Europy przewodniczącymi Europejskiego
Stowarzyszenia Badań nad Adaptowaną Aktywnością Fizyczną (European Association of
Research into Adapted Physical Activity - EARAPA) w kolejnych latach byli: Dr. Gudrun
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Doll-Tepper, Free University Berlin, Niemcy (1987-1993), Dr. Herman Van Coppenolle,
K.U. Leuven, Belgia (1993-2002), Dr. Maria Dinold, University of Vienna, Austria (20022006) oraz Dr. Jean-Claude DePotter (2006-2010, nowa nazwa: Europejska Federacja
Adaptowanej Aktywności Fizycznej - European Federation of Adapted Physical Activity EUFAPA) a obecnie jest nim Dr Martin Kudláček, Palacký University Olomouc, Republika
Czeska.
EUFAPA jest europejską organizacją skupioną na promowaniu i rozpowszechnianiu
doświadczeń, wyników oraz wniosków związanych z badaniami nad adaptowaną aktywnością
fizyczną oraz sportem, oraz ich praktycznym zastosowaniem wpływającym korzystnie na
poszczególne osoby w trakcie całego ich życia. Podstawowe cele EUFAPA to: (a) Wsparcie
europejskiej współpracy na polu aktywności fizycznej na rzecz poszczególnych osób o
różnych rodzajów dysfunkcji; (b) Promowanie, wspieranie i koordynowanie badań
naukowych i doświadczeń na polu Adaptowanej Aktywności Fizycznej (APA) na terenie
Europy oraz wspieranie zastosowania wyników badań w różnych sferach profesjonalnej
praktyki, takich jak: edukacja, adaptacja, włączenie, trenowanie, spędzanie czasu wolnego,
rekreacja i rehabilitacja; (c) Budowanie wiedzy naukowej o adaptowanej aktywności
fizycznej oraz udostępnianie praktycznych doświadczeń wszystkim zainteresowanym,
krajowym i międzynarodowym organizacjom oraz instytucjom.
EUFAPA promuje także odkrycia naukowe związane z przedmiotową dyscypliną na łamach
Europejskiego Czasopisma Adaptowanej Aktywności Fizycznej (European Journal of Adapted
Physical Activity - EUJAPA) oraz poprzez europejskie kongresy (European congresses EUCAPA). EUJAPA to międzynarodowe, interdyscyplinarne czasopismo, powstałe w celu
komunikowania się i upowszechniania wiedzy oraz publikowania badań akademickich nad
aktywnością fizyczną osób ze specjalnymi potrzebami. Artykuły pojawiające się w EUJAPA
odzwierciedlają wielostronność dyscypliny akademickiej adaptowanej aktywności fizycznej,
obejmując począwszy od edukacji fizycznej poprzez sport, rekreację, rehabilitację, po taniec,
medycynę sportową oraz opiekę zdrowotną. To interdyscyplinarne czasopismo zawiera
najnowsze akademickie wiadomości związane z aktywnością fizyczną dla grup o specjalnych
potrzebach. Regularnie pojawiające się działy informacyjne są poświęcone ilościowym i
jakościowym studiom badawczym, zawierają analizy badanych przypadków, recenzje i
sprawozdania z dyskusji naukowych, opisy metodologii oraz komentarze redakcyjne.
Konferencje europejskie (EUCAPA) odbyły się w następujących miastach:
1993 Leuven (Belgia)
1995 Leuven (Belgia)
1998 Tessaloniki (Grecja)
2001 Wiedeń (Austria)
2002 Amiens (Francja)
2004 Dortmund (Niemcy)
2006 Ołomuniec (Republika Czeska)
2008 Turyn (Włochy)
2010 Jyväskylä (Finlandia)
Planowana 2012 Killarney (Irlandia)
Istnieje wiele organizacji na poziomie europejskim jak i krajowym, które skupiają się na
aktywnościach związanych ze sportem oraz wychowaniem fizycznym osób
niepełnosprawnych. Do najbardziej wpływowych należą: Międzynarodowy Komitet
Paraolimpijski / Europejski Komitet Paraolimpijski, Special Olympics International, IWAS,
CP-ISRA, INAS-FID oraz IBSA. Organizacje te oraz ich przedstawiciele w poszczególnych
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krajach odgrywają istotną rolę w świadczeniu usług oraz szkoleniu specjalistów. Istnieje
zatem sporo inicjatyw na polu APA, chociaż wiele z nich może występować pod nazwami
alternatywnymi do APA. Jednakże nasza wiedza o stanie zawodu, którego przedmiotem jest
APA w Europie jest bardzo ograniczona i w wielu przypadkach nieaktualna (w związku z
relatywnie szybkim rozwojem prawodawstwa oraz społecznego włączenia osób
niepełnosprawnych w Europie). Bliższe omówienie stanu APA w trzech sferach: (a)
adaptowanego wychowania fizycznego (b) APA w rehabilitacji oraz (c) APA w dziedzinach
sportu zostanie przedstawione w kolejnych rozdziałach.

1.3 Europejskie Standardy na polu Adaptowanych Aktywności Fizycznych
Dowiedzione zostało, że sport oraz ogólnie aktywność fizyczna mogą prowadzić do
wzmocnienia tych osób, które cierpią na nabytą lub wrodzoną niepełnosprawność.
Paradygmat społeczny oraz podejście do osób niepełnosprawnych uległo zmianie, teraz
pojawiają się inne wyzwania. Wszystkie społeczeństwa rozwinięte powinny organizować dla
nich wsparcie i sieć współpracy, która wzmocniłaby akceptację, zaangażowanie oraz
włączenie osób niepełnosprawnych. Zmiany nie powinny stanowić wyłącznie “sugestii na
papierze”, ale stanowić prawdziwe inicjatywy. Edukacja specjalistów pracujących na polu
nauczania, rekreacji i sportu zarówno w środowiskach, w których występuje segregacja jak w
tych, do których wprowadzono już włączenie, powinna stanowić priorytet dla wszystkich
krajów UE, jako że kompetentni specjaliści (np. nauczyciele, trenerzy, fizjoterapeuci)
stanowią klucz do włączenia (European Charter of Sport for all person with disabilities,
2001). W celu zapewnienia powyższego powinny zostać ustanowione jasne wymogi
dotyczące kompetencji, które pozyskać musieliby wszyscy specjaliści w tej dziedzinie, jak
również kompetencje, które powinny być przekazane nauczycielowi WF-u, specjalistom ds.
sportu i rekreacji. Niniejszy projekt został zainicjowany przez Europejską Federację
Adaptowanej Aktywności Fizycznej, której celem jest, między innymi: „Wsparcie
europejskiej współpracy na polu aktywności fizycznej na rzecz poszczególnych osób o
różnych rodzajach sprawności. Zgodnie z opublikowanymi badaniami, nauczyciele
wychowania fizycznego nadal nie potrafią włączyć dzieci niepełnosprawnych w ogólne
zajęcia wychowania fizycznego a poziom udziału w zajęciach sportowych osób
niepełnosprawnych jest znacząco niższy niż w przypadku głównej części społeczeństwa.
Nasz projekt ma na celu przyczynienie się do zwiększenia inkluzji społecznej poprzez
ustanowienie standardów szkolenia specjalistów, którzy będą odpowiedzialni za
przedmiotowe włączenie na polu aktywności fizycznej, w zgodzie z zaleceniami ministrów
edukacji państw członkowskich UE z dnia 30.4.2003 (rec. Nr 1 podniesienie poziomu
wychowania fizycznego dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych). Cele projektu to: (a)
Opisanie kompetencji specjalistów dla każdej z trzech sfer Adaptowanych Aktywności
Fizycznych: (1) adaptowanego wychowania fizycznego w szkołach; (2) APA w sporcie, oraz
(3) APA w rehabilitacji; (b) Identyfikacja potrzeb dla każdej ze sfer APA we wszystkich
krajach partnerskich; (c) Określenie akademickich standardów (przedmiot określonych
kompetencji oraz wyników nauczania) dla trzech sfer APA. Niniejsza książka jest jednym z
głównych rezultatów projektu i stanowi ramy teoretyczne profesjonalnych kompetencji
wymaganych w przypadku osób pracujących na polu APA. Książka składa się z dwóch
części. Część pierwsza, PODSTAWY EUSAPA, omawia trzy sfery Adaptowanej Aktywności
Fizycznej oraz przedstawia mapę funkcjonalną wraz z kompetencjami wiedzy i
podstawowymi umiejętnościami dla każdej z tych sfer. Drugą część tej książki tworzą
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK NA POLU APA. Przykłady są zaprezentowane
oddzielnie dla każdej z trzech sfer z dołączoną do nich płytą DVD.
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2 ADAPTOWANE WYCHOWANIE FIZYCZNE W
SZKOŁACH
(Martin Kudláček i Aija Klavina)

2.1 Wychowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w
Europie
Wychowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (special education needs SEN) w Europie przeszło wiele zmian w ciągu ostatnich 20 lat, a sytuacja w różnych krajach
europejskich znacznie się różni. Nauczanie uczniów z SEN jest określane przez legislację
edukacyjną, która określa SEN, odpowiednią edukację oraz możliwości wsparcia. Poniższy
rozdział przedstawia różnice w usługach SEN oraz APE w wybranych krajach
współpartnerów projektu. Aktualne informacje o sferze APE oraz usługach wsparcia w
krajach europejskich można znaleźć na stronie EUFAPA www.eufapa.eu
Belgia
W prawie belgijskim edukacja specjalna jest zarezerwowana dla dzieci i młodzieży, na
podstawie oceny multidyscyplinarnej. Specjalna edukacja jest zapewniania uczniom, których
potrzeby są takiego samego typu, a definiuje się je w ramach powszechnej definicji
niepełnosprawności, do jednej z ośmiu grup. Adaptowane wychowanie fizyczne nie jest
wyraźnie wzmiankowane w przepisach. Profesjonalne przygotowanie związane z APA jest
oferowane przez Katolicki Uniwersytet w Louven.
Finlandia
W Finlandii w przypadku uczniów mówi się o specjalnych potrzebach edukacyjnych, gdy ich
możliwości rozwoju lub nauczania są ograniczone ze względu na niepełnosprawność lub
chorobę. Uczniowie wymagający psychologicznego lub socjalnego wsparcia oraz ci zagrożeni
w tych sferach mają prawo do pomocy w ramach swojej nauki. Uczniowie z mniejszymi
problemami w nauce lub dostosowaniu mają prawo do otrzymania edukacji dostosowanej do
specjalnych potrzeb w niepełnym wymiarze godzin w połączeniu ze standardowym
nauczaniem. Jeżeli uczeń nie może zostać włączony do standardowego programu
edukacyjnego ze względu na niepełnosprawność, chorobę, opóźniony rozwój, zaburzenia
emocjonalne lub też z innych przyczyn, może zostać dopuszczony do edukacji dostosowanej
do jego potrzeb. Edukacja specjalna jest zapewniana przede wszystkim w połączeniu z
nauczaniem standardowym lub w klasach specjalnych, lub też w odpowiedniej placówce.
Adaptowane wychowanie fizyczne może być prowadzone przez nauczycieli (opieka
dzienna/klasa/edukacja specjalna/edukacja podstawowa/nauczyciele WF /nauczyciele APA
itp.) odpowiednio do wieku ich podopiecznych. Przygotowanie nauczycieli w zakresie APA
jest oferowane przez różne instytucje (np. Uniwersytet Jyväskylä lub Uniwersytet Nauk
Stosowanych Haaga-Helia w Vierumäki).
Francja
We Francji nie występuje termin definiujący populację dzieci, które korzystają ze specjalnych
środków zdefiniowanych na podstawie odmiennych potrzeb edukacyjnych: stosowane
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terminy (niepełnosprawne dzieci, nieprzystosowane dzieci) są bardzo wąskie, powiązane z
określonymi konotacjami i naznaczone sytuacją historyczną. Zgodnie z Ustawą nr 2005-102 z
11 lutego 2005 r. o równych prawach i możliwościach, udziale i obywatelstwie osób
niepełnosprawnych, definicję niepełnosprawności stanowi dowolne ograniczenie aktywności
lub ograniczenie udziału w życiu społecznym w środowisku, w którym żyje dana osoba ze
względu na zasadniczą i trwałą zmianę jednej lub wielu funkcji fizycznych, sensorycznych,
mentalnych, kognitywnych lub psychicznych aż do złożonej niepełnosprawności lub
problemu zdrowotnego powodującego niepełnosprawność. Specjaliści APA we Francji mają
tę przewagę nad specjalistami z innych państw europejskich, że APA jest wyraźnie
wzmiankowana w przepisach prawnych. Artykuł L.212-1 Kodeksu Sportowego, Dekret z dnia
12/10/2006 opublikowany (Dz. U.: nr 259 z dnia 08/11/2006 numer tekstu 21) przez właściwe
ministersatwo(Ministry of Health, Youth, Sports and Associative Life). W aktach prawnych
stwierdza się, że specjalista z tytułem licencjata z APA może prowadzić zajęcia aktywności
fizycznej w celu podtrzymania zdrowia, rehabilitacji lub integracji osoby niepełnosprawnej
ruchowo lub mentalnie, z wyjątkiem zajęć na sportowych. Program studiów APA jest
oferowany przez wiele francuskich instytucji.
Irlandia
W Irlandii „specjalne potrzeby edukacyjne‟ są zdefiniowane w powiązaniu z osobą, jeżeli
występuje ograniczenie zdolności danej osoby do udziału i korzystania z edukacji ze względu
na trwałe dysfunkcje fizyczne, sensoryczne i psychiczne lub ograniczenie zdolności do nauki,
jak też w wyniku innych okoliczności, które sprawiają, że osoba ta będzie wymagać nauki w
inny sposób niż osoba bez SEN. Adaptowane wychowanie fizyczne nie jest jednoznacznie
wzmiankowane, ale Ustawa o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych 2004 (Special Needs
Education Act 2004 - EPSEN) określa placówki oferujące wsparcie na rzecz włączenia, które
powinny być także odpowiedzialne za wsparcie we włączających zajęciach z WF.
Stosownymi podmiotami mogą być: (a) pracownik włączający do programu WF (Junior
Cycle PE Programme-Inclusion Officer, (b) Stowarzyszenie Wychowania Fizycznego Irlandii
(Physical Education Association of Ireland), (c) program wspierający główny plan zajęć
(Primary Curriculum Support Programme) lub (d) usługi wspierania specjalnego nauczania –
(Special Education Support Services). Studia lub moduły APA są oferowane przez różne
instytucje wraz z Instytutem Technologii Tralee, który jest wiodącą instytucją w wielu
krajowych i międzynarodowych projektach APA (np. pracownicy d/s sportu dla
niepełnosprawnych -Sport Inclusion Disability Officers).
Portugalia
W Portugalii uczniowie z SEN są zdefiniowani jako dzieci i młodzież, którym przysługuj
specjalna edukacja, ponieważ mają trudności z nauką oraz udziałem w procesie edukacji,
biorąc pod uwagę interakcję pomiędzy wzajemnie powiązanymi czynnikami i ograniczeniami
w ich funkcjonowaniu (DGIDC Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento
Curricular (Innovation and Curricular Development Department), Ministerstwo Edukacji).
Wychowanie fizyczne (WF)(APE) nie jest jednoznacznie wzmiankowane w przepisach, ale
prawo wymienia sfery, w których zidentyfikowane są specjalne potrzeby i które wymagają
określonego typu wyspecjalizowanego wsparcia. WF to jedna z tych sfer, jednakże nie jest
ono identyfikowane jako APA/APE. Specjaliści, pracujący z dziećmi ze specjalnymi
potrzebami w zakresie WF (APA/APE) to nauczyciele prowadzący zajęcia WF. Wśród nich
są nauczyciele WF, posiadający uzupełniające wykształcenie z APA (na poziomie studiów
magisterskich lub studiów uzupełniających), które można zdobyć na przykład na
Uniwersytecie Coimbra.
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Łotwa
Na Łotwie terminem dziecko z SEN określa się osobę z dysfunkcją, która jest wpisaną na listę
opracowaną przez Łotewskie Ministerstwo Edukacji i Nauki (Latvian Ministry of Education
and Science - LMES): (1) dysfunkcja wzroku, (2) dysfunkcja słuchu, (3) problemy w nauce,
(4) umiarkowane i lekkie stopień niepełnosprawności intelektualnej, (5) problemy
logopedyczne, (6) choroby chroniczne takie jak cukrzyca, astma, (7) problemy fizyczne, oraz
(8) niektóre schorzenia psychoneurologiczne (Regulacja nr 542, LMES, 2003). Adaptowane
wychowanie fizyczne nie jest jednoznacznie wzmiankowane w przepisach prawnych.
Wymienia się następujące wymogi dla personelu pedagogicznego: nauczyciel musi posiadać
dyplom z najwyższego dostępnego programu studiów z określonego przedmiotu (np. z
edukacji sportowej). Nauczyciel APE nie jest wzmiankowany na liście zawodów w dziedzinie
edukacji, a możliwości zdobycia wykształcenia z zakresu edukacji sportowej nie są
jednoznacznie określone. Adaptowane wychowanie fizyczne jest wykładane jako część
studiów z zakresu wychowania fizycznego i fizjoterapii na Łotewskiej Akademii
Wychowania Fizycznego w Rydze.
Polska
Edukacja uczniów z SEN w Polsce dotyczy dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi
cierpiących na niepełnosprawność rozwojową, które wymagają specjalnej organizacji pracy,
metod pracy i specjalistycznego sprzętu. Edukacja tego typu może odbywać się w normalnych
szkołach, szkołach / klasach zintegrowanych lub szkołach / klasach specjalnych. Edukacja
specjalna obejmuje następujące grupy uczniów z SEN: z lekkim, umiarkowanym i głębokim
stopniem niepełnosprawności intelektualnej , , upośledzenie dysfunkcjami sensorycznymi,
ruchowymi, z chorobami przewlekłymi, z problemami psychicznymi, z iepełnosprawnościam
sprzężonymi , z autyzm, problemami z dostosowaniem społecznym i behawioralnym,
zaburzeniam logopedycznymi oraz z problemami z komunikacją. Zasady edukacji dzieci z
SEN są regulowane przez Ustawę o edukacji szkolnej z dnia 7 września 1991 r., wraz z
późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dotyczącym
specjalnych potrzeb edukacyjnych. Wszyscy uczniowie z SEN otrzymują bezpłatną pomoc z
Centrów Usług Psychologicznych i Edukacyjnych w ramach wolontariatu. Wyniki oceny
psychologicznej, pedagogicznej i medycznej służą do kwalifikacji uczniów do odpowiednich
form edukacji (szkoły ogólne, szkoły integracyjne, szkoły specjalne) chociaż ostateczna
decyzja należy do rodziców. Brak informacji o APE. Jednakże, system kształcenia w Polsce
stworzył tak zwany system edukacji specjalnej (AKT o Systemie Edukacji, 7/09/1991).
Nauczyciele WF pracujący z dziećmi z SEN powinni podwyższać swoje kompetencje
zawodowe.

2.2 Stan włączającego wychowania fizycznego w Europie
Rosnąca liczba uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności włączanych do programu
edukacji ogólnej sprawia, że coraz więcej nauczycieli wychowania fizycznego musi pracować
w tym sanyn czasie z ucziami z SEN i bez. nauczać tych uczniów łącznie z innymi dziećmi.
W większości przypadków nauczyciele nie mogą decydować o tym, czy w ich klasie będzie
uczył się niepełnosprawny uczeń, ale mogą określić granice włączenia tego ucznia (Lienert et
al., 2001). Według Sherrill (1998, str. 107), “Praktyka kierowania prawie wszystkich osób na
standardowe zajęcia z wychowania fizycznego oraz zakładanie, że nauczyciele podejmą
inicjatywę adaptowania instrukcji jest powszechna.”
Proces wspólnego kształcenia dzieci miał w przeszłości wiele nazw rozpoczynając od
ogólnego kształcenia, później zmieniony na integrację, aż w końcu otrzymał obecną nazwę
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WŁĄCZENIA. Włączenie oznacza zapewnienie uczniom odpowiedniego wsparcia i pomocy
jako koniecznych warunków powodzenia. Włączenie oznacza, że niepełnosprawny uczeń
stanowi część klasy i nie jest outsiderem. Uczeń jest włączany w rózne formy aktywności, a te
z kolei są adoptowane tak, by gwarantowały możliwość udziału. Termin “włączenie” (ang.
inclusion) jest praktycznie uniwersalnie akceptowany w angielskiej terminologii, ale w
niektórych krajach nadal stosowane są inne terminy (np. integracja). W ostatnim czasie Block
i Obrusníková (2007) jak również O´Brien, Kudláček oraz Howe (2009) przedstawili
obszerne analizy badań nad włączającym wychowaniem fizycznym i skrytykowali
ograniczoną liczbę oraz jakość opublikowanych badań. Zrozumienie charakteru włączenia
oraz świadczenia usług w adaptowanym wychowaniu fizycznym stanowi podstawę dla
podniesienia jakości WF oferowanego uczniom z SEN. Lienert et al. (2001) skupił się na
doświadczeniach oraz sposobach postrzegania nauczycieli wychowania fizycznego z USA i
Niemiec. Nauczyciele zgłaszają indywidualne problemy związane z brakiem pewności i
niepokoją się codziennymi wyzwaniami oraz tym, czy ich kompetencje pozwalają im na
sprostanie tym wyzwaniom. W zakresie problemów związanych z zarządzaniem, nauczycieli
martwił brak zasobów, duża liczba uczniów w poszczególnych klasach oraz nieodpowiednie
udogodnienia i zaplecze. Nauczanie z uwzględnieniem włączenia było także opisywane jako
o wiele trudniejsze niż w standardowych warunkach. Na koniec nauczyciele wspominali o
problemach związanych ze współpracą w ramach wsparcia i grupowego nauczania z innymi
specjalistami lub personelem odpowiedzialnym za wsparcie. Morley, Bailey, Tan i Cooke
(2005) stwierdzili, że nauczycieli martwił także brak odpowiedniego wsparcia oraz szkoleń
jak również dostępność środowiska. Fitzgerald (2005) również zauważa rozbieżności
pomiędzy polityką w sprawie włączającego programu nauczania oraz codziennością w
szkołach. Herold i Dandolo (2009) podkreślają potrzebę aktualizacji programów
szkoleniowych dla nauczycieli nauczania początkowego, aby uwzględnić włączające
wychowanie fizyczne w bardziej efektywny sposób i wzmiankują ograniczenia programu
wychowania fizycznego w Wielkiej Brytanii jako podstawy dla rozwijania procesu włączenia.
Dokładne zapoznanie się z problemami nauczycieli, ich perspektywami i doświadczeniami,
związanymi z włączającym wychowaniem fizycznym może pomóc europejskim i krajowym
władzom ustawodawczym w zakresie tworzenia odpowiedniej polityki i podejmowania
decyzji powiązanych z zasadami panującymi w szkołach oraz wytycznymi dotyczącymi
programów nauczania. Dzięki temu nauczyciele mogą także odczuć, że ich głos zostanie
wysłuchany, a informacje te można wykorzystać do przygotowania programów
szkoleniowych dla nauczycieli. W chwili obecnej większość nauczycieli nie uważa się za
kompetentnych, aby nauczać uczniów z SEN w ramach włączającego wychowania fizycznego
i w większość przypadków nie ma (lub brak) odpowiedniego wsparcia i zasobów, by
wprowadzić system włączenia w ramach wychowania fizycznego.
Dlatego należy wprowadzić następujące zmiany, aby połączyć politykę kształcenia i strategie
włączenia społecznego z codzienną rzeczywistością szkolną włączenia / wyłączenia uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w lekcje WF:
(a) Wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego powinni przejść odpowiednie
szkolenie, aby umożliwić im nauczanie uczniów SEN w ramach włączenia.
Sugerowany model takiego szkolenia można odnaleźć na stronie projektu EIPET
European Inclusive Physical Education Training (europejskie szkolenie z wychowania
fizycznego uwzględniającego włączenie) (www.eipet.eu).
(b) Wszystkie osoby zawodowo zajmujące się wychowaniem fizycznym w szkołach
specjalnych lub instytucjach powinny przejść odpowiednie szkolenie. Chociaż
włączenie studentów z SEN jest najlepszym rozwiązaniem, nadal istnieje znaczna
liczba szkół specjalnych, a władze krajowe powinny zapewnić, że wychowanie
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fizyczne stanowi część usług świadczonych przez te szkoły oraz że usługi te są
świadczone przez odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów.
(c) Wszystkie kraje Europy powinny zatrudniać konsultantów ds. adaptowanego
wychowania fizycznego w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla nauczycieli
wychowania fizycznego prowadzących zajęcia w ramach zajęć WF uwzględniających
włączenie. Specjaliści ci mogliby także pracować na część etatu jako nauczyciele WF
w szkołach lub klasach specjalnych, a pozostałe godziny przepracowywać jako
konsultanci APE. Podstawy kompetencji wymaganych dla wykwalifikowanego
specjalisty APE to jeden z kluczowych wyników tego projektu (Aneks 1 i 2).
Adaptowane wychowanie fizyczne tworzy kompetencje powiązane z APE na bazie
profesjonalnego wychowania fizycznego oraz programów szkoleniowych z zakresu
kształcenia specjalnego.
(d) Odpowiednie wsparcie dla zajęć wychowania fizycznego uczniów z SEN powinno
także uwzględniać: (I) trenerów paraprofesjonalistów (nauczycieli asystentów), (II)
program nauczania przez rówieśników, (III) adaptowany sprzęt i (IV) wsparcie przez
władze lokalne.

2.3 Kompetencje nauczycieli wychowania fizycznego
Wychowanie fizyczne stanowi obowiązkową część procesu kształcenia w większości państw
europejskich. Różnica pomiędzy poszczególnymi krajami dotyczy przede wszystkim
przydzielonej liczby godzin wychowania fizycznego, podejścia do programu nauczania oraz
wymogów dla profesjonalnego przygotowania nauczycieli wychowania fizycznego.
Kluczowy projekt europejski w zakresie WF skierowany na wyrównanie przygotowania
specjalistycznego i rozwój europejskich podstaw kwalifikacji z zakresu wychowania
fizycznego oraz innych studiów związanych ze sportem nazywał się AEHESIS (Aligning a
European Higher Education Structure In Sport Science - łączenie struktury szkolnictwa
wyższego z nauką o sporcie). W związku z tym, że jesteśmy przekonani o tym, że EQF w
adaptowanym wychowaniu fizycznym powinien być oparty na podstawach EQF z zakresu
wychowania fizycznego, przedstawiamy kluczowe wyniki projektu AEHESIS dla
wychowania fizycznego. Prezentowany tekst stanowi skrót z publikacji Implementacja
procesu bolońskiego oraz modelowy rozwój programu nauczania w zakresie edukacji
nauczycieli wychowania fizycznego autorstwa Kena Hardmana, Gilles’a Kleina, Görana
Patrikssona, Antoníny Rychtecký & Francisco, Carreiro da Costa (str. 75-77),
obejmującego wyniki projektu AEHESIS w powiązaniu z wiedzą i umiejętnościami
wymaganymi od nauczycieli WF w Europie.
Wyniki badań
Wiedza ogólna związana z edukacją
Znajomość i rozumienie indywidualnych potrzeb i rozwoju uczniów.
Znajomość programu, który jest formatywnie/rozwojowo oparty i stopniowo
uporządkowany według jasno zdefiniowanych celów, wyników nauczania i kluczowych
pojęć.
Znajomość zakresu pedagogicznych i dydaktycznych procesów oraz umiejętności, w celu
uwzględnienia postępu ucznia, refleksyjnego myślenia, odpowiedniego podejmowania
decyzji i inicjatywy oraz zachowań adaptacyjnych.
Znajomość i umiejętność wspierania procesu nauczania uczniów, postępu i rozwoju w
ramach programu szkolnego, w sposób kompetentny i pomysłowy.
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Wiedza o etycznym i profesjonalnym podejściu, wartościach i bezpiecznym zachowaniu
(nauczanie i uczenie, środowisko materailne i społeczne).
Wiedza o szkole jako instytucji społecznej oraz kontekstualizacja profesjonalnych praktyk.
Zarządzanie przy ryzykiem.
Specjalistyczna wiedza powiązana z wychowaniem fizycznym
Wiedza (specjalistyczna) o przedmiocie WF‟u i zdolność do zastosowania różnych styli
nauczania i metod w różnych kontekstach.
Wiedza o rozwoju i wdrożeniu programu W.F
Znajomość struktury, funkcji i zasad kontroli systemów fizycznych, jak również
zrozumienie i zastosowanie anatomicznych i biomechanicznych zasad związanych z
ruchem.
Wiedza o WF-ie/sporcie w kontekście rozwoju społecznego, historycznego, kulturalnego i
socjologicznego.
Psychologiczna/socjologiczna wiedza o możliwościach człowieka w zakresie ruchu.
Wiedza o przygotowaniu, prowadzeniu i raportowaniu projektu związanego z WF-em
Specjalne umiejętności powiązane z kompetencjami
Ogólne umiejętności związane z edukacją
Planowanie programu oraz zdolność jego realizacji w zakresie interwencji nauczania.
Skuteczne zarządzanie klasą, zdolność do udzielania odpowiedzi, zarządzanie zmian w
procesie nauczania i rozwiązywanie problemów w kompetentny sposób, tak by rozwijać
doświadczenie uczniów w zmieniającym się świecie.
Zastosowanie gamy pedagogicznych i dydaktycznych metod oraz technik/rozwiązań
zarządzania procesem nauczania, które gwarantują zróżnicowanie zadań edukacyjnych
oraz stylów nauczania i odpowiadają danym zadaniom i uczniom.
Skuteczne planowanie i określanie oczekiwań.
Przeprowadzanie analizy i oceny oraz monitorowanie formatywnego postępu i osiągnięć.
Zarządzanie własnymi wynikami i rozwojem.
Zarządzanie i dbanie o rozwój personelu oraz innych osób dorosłych.
Zarządzanie zasobami.
Formułowanie polityki oraz strategicznego przywództwa.
Specjalistyczne umiejętności powiązane z wychowaniem fizycznym
Aktywne zaangażowanie w zapewnienie równych możliwości, przy poszanowaniu zasad
włączenia i zróżnicowania nauczania w zakresie wychowania fizycznego.
Zdolność do demonstrowania kompetencji w planowaniu programu WF oraz ocena i
uwzględnianie zapotrzebowania na program rozwoju łączący teorię z praktyką.
Zastosowanie gamy praktycznych umiejętności nauczania powiązanych z zajęciami WF.
Zdolność do syntetycznej analizy i wykorzystania wiedzy oraz znajomość krytycznej
analizy i oceny badania teoretycznego i praktyki wychowania fizycznego.
Powiązanie celów WF z bardziej ogólnymi celami programowymi.
Przygotowanie i przeprowadzenie raportów na temat projektu powiązanego z WF.
Istotne jest tworzenie dowolnych aktywności powiązanych z APE w ramach już istniejących
programów wychowania fizycznego. W naszym przypadku wysiłki wzmocnienia kompetencji
nauczycieli WF powinny być podejmowane na gruncie konkluzji i wyników
wzmiankowanego wcześniej projektu AEHESIS. Grupa badawcza związana z WF AEHESIS
(Hardman et al.) zidentyfikowała kategorie nauczycieli wykwalifikowanych do nauczania
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WF w szkołach na terenie Europy i zgodnie z istniejącymi różnymi praktykami, zaleca
rozważenie uznania trzech kategorii nauczyciela WF: (a) nauczyciel wychowania
fizycznego (specjalista jednego przedmiotu) zazwyczaj 240 ECTS przeznaczonych na
pozyskanie kompetencji powiązanych z WF-em; (b) nauczyciel wychowania fizycznego (2-3
przedmioty) zazwyczaj minimum 35-50% (to jest 84-120 ECTS) treści bez uwzględnienia
szkolenia specjalistycznego jest związane z WF-em; oraz (c) nauczyciel ogólny zazwyczaj
minimum 10% (to jest 24 ECTS) treści jest powiązane z WF-em. „Nauczyciel ogólny‟ będzie
zazwyczaj odpowiedzialny za nauczanie WF w szkołach podstawowych. W świetle tych
faktów musimy poprzeć odpowiednie szkolenie nauczycieli WF początkujących jaki i
tych z dłuższym stażem zawodowym . Szkolenie powinno umożliwić im nauczanie uczniów
z SEN w środowisku uwzględniającym włączenie. Biorąc pod uwagę ograniczoną przestrzeń
przypisaną do sfery WF w przypadku nauczycieli WF studiujących także inny przedmiot lub
nauczycieli ogólnych, powinniśmy oczekiwać, że wprowadzenie kursów lub tematów
nakierowanych na nauczanie kompetencji konkretnie powiązanych z APE może stanowić
wyzwanie. W zakresie minimalnego, odpowiedniego szkolenia sugerujemy wykorzystanie
modułu EIPET, w celu zapewnienia odpowiedniego szkolenia dla nauczycieli WF, którzy
mają w przyszłości skutecznie nauczać WF przy uwzględnieniu zasad włączenia. W ramach
modułu (kursu) EIPET studenci uczą się: (a) planowania stosownego nauczania w zakresie
wychowania fizycznego, które jest także odpowiednie dla uczniów z SEN (uczniów
niepełnosprawnych); (b) nauczania uczniów z SEN w środowisku uwzględniającym
włączenie; (c) oceny postępu nauczania uczniów z SEN; (d) propagowania potrzeb i praw
uczniów z SEN. Moduł obejmuje 48 godzin spotkań (12 tygodni x 4 godziny) wraz z 24
godzinami wykładów skierowanych na przedstawienie podstaw wiedzy, umiejętności i
kompetencji, 12 godzin konsultacji mających na celu udzielenie pomocy studentom w
planowaniu, omówieniu specjalnych potrzeb, zachęcenia do dzielenia się pomysłami oraz
wspierania refleksyjnej praktyki, jak również 12 godzin praktyki mającej na celu zapewnienie
studentom pozytywnych doświadczeń, postępu, który zwiększy ich pewność siebie i zapewni
kontakt i doświadczenie z lokalnymi organizacjami niepełnosprawnych. Sugerowany model
takiego szkolenia można odnaleźć na stronie projektu EIPET (www.eipet.eu). Należy przy
tym podkreślić potrzebę odbycia praktyk, które stanowić mają integralną część tego modułu,
ponieważ wyłącznie bezpośredni kontakt i pozytywne doświadczenie w pracy z uczniami ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zapewnić uzyskanie podstawowych kompetencji
wymaganych do nauczania WF w środowisku uwzględniającym włączenie.

2.4 Opis zawodu nauczyciela adaptowanego wychowania fizycznego /
konsultanta
W świetle powyższych faktów, jesteśmy całkowicie przekonani o wielkiej potrzebie
wprowadzenia zawodu specjalisty APE w Europie. Tego rodzaju specjaliści powinni być
głównym źródłem wsparcia nauczycieli ogólnego wychowania fizycznego (general physical
education - GPE), w celu zapewnienia rzeczywistego i stosownego procesu włączenia w
ramach wychowania fizycznego dla uczniów z SEN bez zbytniego obciążania nauczycieli
GPE. Jednakże wedle naszej wiedzy opartej na szczegółowych ocenach literatury jak również
badaniach przeprowadzonych przez partnerów projektu w poszczególnych krajach,
profesjonalistów z wykształceniem w zakresie APE praktycznie brak (lub jest ich bardzo
niewielu) w Europie. Charakter pracy nauczycieli adaptowanego wychowania fizycznego w
Europie nie został zbadany, w związku z czym opieramy się na przykładach z USA, gdzie
zawód ten jest dobrze znany już od lat 60 XX wieku. Kelly i Gansender (1998) zwracają
uwagę, że nauczyciele adaptowanego wychowania fizycznego mogą świadczyć usługi
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bezpośrednie i pośrednie. Usługi bezpośrednie oznaczają bezpośrednie nauczanie
niepełnosprawnych dzieci, a usługi pośrednie udzielanie wsparcia nauczycielom starającym
się włączyć niepełnosprawne dzieci do ogólnych zajęć wychowania fizycznego. Studium
przeprowadzone przez Lytle‟a i Collier‟a (2002) objęło badania nad postrzeganiem
konsultacji przez specjalistów APE. Wyniki wskazały, że umiejętności, podejście i wiedza
specjalisty APE połączona ze środowiskiem edukacyjnymi mają istotny wpływ na typ
świadczonych usług. Na wykorzystanie konsultacji oraz ich wdrożenie często wpływ miało
społeczne i intelektualne środowisko. Wszyscy uczestnicy badania stwierdzili, że w ramach
ich szkolenia nie odbyło się żadne formalne nauczanie w zakresie prowadzenia konsultacji.
W innym badaniu Lytle i Hutchinson (2004) przedstawiają następujące role nauczycieli APE
w USA: (a) orędownika; (b) wychowawcy; (c) pilota; (d) koordynatora zasobów; oraz (e)
wspierającego/pomocnika. Stwierdzono w niektórych przypadkach negatywne reakcje na rolę
wspierającego/pomocnika, w związku z częstym pojawianiem się kwestii zakresu
obowiązków nauczyciela ogólnego WF. Podkreślono, że spełnianie różnych ról w procesie
konsultacji stanowi znaczącą część codziennych zajęć nauczyciela APE. Specjalne szkolenie
w zakresie konsultacji nie stanowiło części szkolenia APE. Lytle i Hutchinson zasugerowali,
że w ramach szkolenia konieczne jest poświęcenie większej ilości godzin, przeznaczonych na
takie zagadnienia jak interakcje pomiędzy osobami dorosłymi oraz efektywna komunikacja w
procesie konsultacji. Kudláček et. al. (2008) przestudiował charakter pracy oraz role
nauczycieli adaptowanego wychowania fizycznego w szkołach publicznych w wybranych
okręgach szkolnych w Stanach Zjednoczonych mając na celu dodanie do bazy informacji
umożliwiających optymalizację świadczonych usług i przygotowanie zawodowe. Wyniki
badań pokazały różnice w charakterze pracy pomiędzy specjalistami APE. Uczestnicy
przepracowywali wiele godzin (44–90 uczniów) i obsługiwali wiele szkół (1–20), co
stworzyło dość różne profile nauczania. Większość nauczycieli była zaangażowana w
konsultacje APE. Wyniki wskazały także na potrzebę uwzględnienia kwestii konsultacji w
przygotowaniu zawodowym nauczyciela oraz zmianę programu studiów uniwersyteckich, tak
by przystosować je lepiej do praktyki w „prawdziwym życiu”. Partnerzy projektu EUSAPA
przestudiowali także sytuację adaptowanego wychowania fizycznego w swoich krajach, ale
trafili jedynie na bardzo ograniczone informacje od różnych specjalistów powiązanych z
wychowaniem fizycznym uwzględniającym zasady włączenia lub zajęciami WF w szkołach
specjalnych. Ich spostrzeżenia i raport zostały uwzględnione przy tworzeniu mapy
funkcjonalnej oraz ram wiedzy, kompetencji i umiejętności dla specjalistów APE. Należałoby
wspomnieć, że w USA istnieją standardy krajowe APENS (Adapted Physical Education
National Standards - Krajowe Standardy Adaptowanego Wychowania Fizycznego), a
specjaliści APE muszą zdać egzaminy, by uzyskać tytuł Certyfikowanego Specjalisty APE.
Wyniki projektu EUSAPA powinny być pierwszym krokiem e tworzeniu ram kompetencji
wymaganych od specjalistów APE w formie mapy funkcjonalnej oraz ram wiedzy,
kompetencji i umiejętności.

2.5 Mapa funkcjonalna w adaptowanym wychowaniu fizycznym
Analiza funkcjonalna ankiety doprowadziła do opracowania Mapy funkcjonalnej (aneks 1),
która stanowi ustrukturyzowaną formę opisu funkcji nauczyciela/konsultanta adaptowanego
wychowania fizycznego. Kluczowe cele specjalisty APE to: (a) planowanie odpowiedniego
pod względem rozwojowym nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(SEN), (b) nauczanie uczniów wspólnie z uczniami bez SEN; (c) ocena postępu nauczania
uczniów z SEN oraz efektywności zastosowanego nauczania i strategii wsparcia; oraz (d)
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udział w profesjonalnej współpracy w celu optymalizacji jakości nauczania dla uczniów z
SEN.
Kluczowe sfery (planowanie, nauczanie, ocena i współpraca) muszą zostać
wypełnione Kluczowymi rolami i Kluczowymi funkcjami. Kluczowe role („podstawowe
funkcje”) są rozumiane jako podstawowe funkcje wymagane do osiągnięcia określonych
kluczowych sfer („główne funkcje”), podczas gdy kluczowe funkcje („subfunkcje”) to
szczegółowe funkcje, które muszą zostać zrealizowane w celu osiągnięcia określonych
kluczowych ról. Dlatego też każda kluczowa sfera jest rozbita na kluczowe role (A.1 do A3,
B.1 do B4, C.1 itd.), które z kolei składają się z kluczowych funkcji (A.1.1 do A.1.2, A.2.1 do
A.2.3, A.3.1 do A.3.4 itd.). Mapa funkcjonalna zapewnia podstawowe ramy dla zadań
przewidzianych jako te, za które odpowiedzialny będzie specjalista APE. Mapa funkcjonalna
została opracowana jako część projektu EUSAPA przez grupę roboczą zajmującą się
edukacją, która uwzględniła model PAPTECA opublikowany przez Sherrill (2004), jak
również informacje uzyskane z badań prowadzonych w tym zakresie. Poniżej znajduje się
szczegółowy opis oczekiwań zawodowych.
A. Planowanie odpowiedniego pod względem rozwojowym nauczania w zakresie
wychowania fizycznego (WF), które będzie także dostaoswane dla uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SEN)
Wielu specjalistów uważa za najtrudniejszą część zawodu specjalisty adaptowanego
wychowania fizycznego - nauczanie i przystosowanie, ale i uważne oraz odpowiedzialne
przygotowanie stanowi podstawę dla skutecznego nauczania. Nauczyciel APE musi potrafić:
(1) ocenić potrzeby uczniów, (2) adaptować program szkoły, (3) zaplanować nauczanie
odpowiednie pod względem rozwojowym, (4) przygotować środowisko nauczania i (5)
potrafić współpracować z odpowiednimi partnerami. Te kluczowe role są wymienione poniżej
łącznie z kluczowymi funkcjami, w celu szczegółowego opisu oczekiwań zawodowych.
A.1. Ocena potrzeb (aktualnego poziomu) uczniów z (SEN).
A.1.1 Identyfikacja specjalnych potrzeb uczniów w powiązaniu z adaptowanym
wychowaniem fizycznym (APE) (np. informacje od rodziny, wykorzystanie
odpowiednich testów klasyfikujących).
A.1.2 Identyfikacja usług wsparcia i zasobów, które mogą być wykorzystane w
adaptowanym wychowaniu fizycznym (np., pomocnik nauczyciela, sprzęt,
środowisko).
A.1.3 Identyfikacja specjalnych potrzeb w celu ustalenia indywidualnych celów oraz
najbardziej odpowiednich strategii nauczania.
A.1.4 Identyfikacja kompetencji oraz nastawienia uczniów, nauczycieli i innych
pracowników w powiązaniu z udziałem uczniów z SEN w zajęciach wychowania
fizycznego.
A.2. Przystosowanie programu szkolnego w zakresie wychowania fizycznego tak, by
odpowiadał indywidualnym potrzebom wszystkich uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
A.2.1. Identyfikacja mocnych i słabych stron szkolnego programu wychowania
fizycznego w powiązaniu z adaptowanym wychowaniem fizycznym.
A3. Planowanie odpowiedniego pod względem rozwojowym nauczania w zakresie
adaptowanego wychowania fizycznego
A3.1. Przygotowanie indywidualnego planu edukacyjnego w zakresie zajęć
wychowania fizycznego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
A3.2. Identyfikacja najbardziej odpowiedniego poziomu wsparcia (np. brak wsparcia
/ wsparcie w niepełnym wymiarze / wsparcie w pełnym wymiarze).
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A3.3. Planowanie najbardziej odpowiednich strategii komunikacji w odniesieniu do
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
A3.4. Planowanie najbardziej odpowiednich strategii zarządzania zachowaniem w
odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
A3.5. Przygotowanie indywidualnego planu edukacyjnego w zakresie zajęć
wychowania fizycznego dla uczniów z SEN.
A3.6. Identyfikacja najbardziej odpowiedniego poziomu wsparcia (np. brak wsparcia
/ wsparcie w niepełnym wymiarze / wsparcie w pełnym wymiarze).
A3.7. Planowanie najbardziej odpowiednich strategii w komunikacji z uczniami z
SEN.
A3.8. Planowanie najbardziej odpowiednich strategii odpowiedniego zarządzania
zachowaniem w odniesieniu do uczniów z SEN.
A4. Przygotowanie środowiska nauczania przed przybyciem uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
A4.1. Przygotowanie personelu pomocniczego (np., asystenci nauczyciela, nauczający
rówieśnik)
A4.2. Przygotowanie innych uczniów
A4.3. Przygotowanie pracowników szkoły
A4.4. Zapewnienie, że lokalizacja, sprzęt i środowisko są odpowiednie i bezpieczne
A.5. Współpraca z organizacjami pozaszkolnymi.
A.5.1. Kontakt z odpowiednimi lokalnymi organizacjami niepełnosprawnych w zakresie
ewentualnej współpracy (np. olimpiady specjalne, lokalne kluby sportowe).
B. Nauczanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wspólnie z uczniami
bez SEN
Sztuka nauczania jest podstawą dla nauczycieli adaptowanego wychowania fizycznego.
Niektórzy uważają, że wszystkie dobre praktyki nauczania muszą (powinny) być adaptowane
do potrzeb uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności i dlatego wszystkie zajęcia
WF powinny spełniać te wymogi . Jednakże konieczne jest rozpoznanie możliwych trudności
i wyzwań, na które mogą natknąć się nauczyciele WF nauczający uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi (np. wyniki badań przedstawione przez Leienert et al, 2001;
Morley, Bailey, Tan i Cooke, 2005). Można spodziewać się następujących trzech kluczowych
ról: (1) przystosowanie nauczania tak, by spełniało potrzeby wszystkich uczniów, (2)
zarządzanie zachowaniami uczniów i (3) komunikacja z uczniami z SEN. Te kluczowe role są
wymienione poniżej wraz z kluczowymi funkcjami, mającymi na celu szczegółowe opisanie
oczekiwań zawodowych.
B1. Przystosowanie nauczania w celu spełnienia potrzeb WSZYSTKICH uczniów w
zakresie adaptowanego wychowania fizycznego.
B1.1. Korzystanie z odpowiednio przystosowanych sprzętów, które będą ułatwiać
zajęcia z wychowania fizycznego (np. sprzęty w jasnych kolorach, z opcjami
dźwiękowymi, lżejsze lub cięższe, większe).
B1.2. Korzystanie z analizy zadań w celu opanowania przez ucznia określonych
umiejętności..
B1.3. Przystosowanie zasad gier, stylu nauczania oraz wymagań fizycznych
(aranżacja miejsca) tak, by ułatwić udział w zajęciach.
B1.4. Stosować odpowiednie formy poleceń / instrukcji (np. sygnały fizyczne /
słowne, podpowiedzi, informacje zwrotne, wsparcie).
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B2. Kierowanie zachowaniem uczniów, by zapewnić najbardziej optymalny i bezpieczny
sposób nauki dla WSZYSTKICH UCZNIÓW kształconych w ramach adaptowanego
wychowania fizycznego.
B2.1. Wyrażanie pozytywnych/negatywnych uwag dotyczących
pożądanych/niepożądanych zachowań uczniów, gdy jest to konieczne.
B2.2. Zachowanie dokumentacji związanej z planem wychowania behawioralnego.
B3. Nawiązanie odpowiedniego kontaktu z uczniami z SEN, w celu zagwarantowania, że
wszystko jest dla nich zrozumiałe i zachęcenia do pełnego zaangażowania w trakcie
zajęć.
B3.1. Stosowanie odpowiednich narzędzi komunikacji (np. pismo Brailla, język
migowy, wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się osób niemych).
C. Ocena postępu nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i
skuteczności zastosowanych strategii nauczania i wsparcia.
Kluczowym aspektem nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest
ocena ich postępu nauczania oraz skuteczności obranych przez nas strategii. Często postępyw
nauczaniu naszych uczniów są bardzo powolne i musimy prowadzić rejestr zajęć, by móc je
ocenić. Kluczowe role w tej sferze to: (1) ocena postępu nauczania, (2) ocena adekwatności
programu i (3) ocena zastosowanych strategii. Te kluczowe role są wymienione poniżej
łącznie z kluczowymi funkcjami, w celu szczegółowego opisu oczekiwań zawodowych.
C1. Ocena postępu nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w
powiązaniu z celami wyznaczonymi w ramach Indywidualnego Planu Edukacyjnego
(IPE).
C1.1. Zastosowanie odpowiednich narzędzi do oceny postępu uczniów w ramach IPE
C1.2. Wystawienie odpowiedniego stopnia zgodnie z IPE.
C.2. Ocena adaptacji programu nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
C2.1. Ocena trafności programu dla indywidualnych potrzeb i zdolności.
C.3. Ocena efektywności zastosowanych strategii nauczania i wsparcia.
C.3.1. Ocena trafności zastosowanego nauczania.
C.3.2. Ocena trafności zastosowanych strategii wsparcia.
D. Profesjonalna współpraca mająca na celu optymalizację jakości nauczania uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Adaptowane wychowanie fizyczne ma charakter multidyscyplinarny, a częsta współpraca z
innymi specjalistami lub rodzicami uczniów z SEN może być wymagana od specjalistów
APE. Kluczowe role w tej sferze to: (1) współpraca z innymi specjalistami, (2) współpraca z
rodzicami uczniów, (3) obrona praw uczniów z SEN i ostatecznie (4) profesjonalne ciągłe
kształcenie. Te kluczowe role zostały wymienione poniżej wspólnie z kluczowymi funkcjami,
w celu szczegółowego opisania oczekiwań zawodowych.
D1 Współpraca ze specjalistami adaptowanego wychowania fizycznego.
D1.1. Współpraca z innymi specjalistami WF/APE.
D1.2. Współpraca ze specjalistami ds. zdrowia i rehabilitacji (np. fizjoterapeutami,
terapeutami, logopedami, psychologami).
D1.3. Współpraca z przedstawicielami ds. sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych.
D2 Współpraca z innymi osobami wspierającymi uczniów z SEN.
D.2.1. Współpraca z rodzicami/opiekunami uczniów z SEN.
D.2.2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi (np.: zajmującymi się prawami
dziecka).
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D3 Podnoszenie profesjonalnych umiejętności i rozbudowa wiedzy.
D.3.1. Identyfikacja potrzeb profesjonalnego rozwoju w zakresie APE.
D.3.2. Zaangażowanie się w ciągły rozwój profesjonalny (np. czytanie publikacji
związanych z wykonywanym zawodem, uczestniczenie w konferencjach, warsztatach,
seminariach) w celu uzyskania informacji o nowych trendach w APE).
D3.3. Komunikacja z innymi specjalistami WF/APE, w celu podzielenia się
doświadczeniem oraz uzyskania informacji o przykładach najlepszych praktyk.
D.3.4. Samoocena.
D4 Propagowanie potrzeb i praw uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
D.4.1. Propagowanie odpowiedniego wsparcia w świadczeniu usług z zakresu
wychowania fizycznego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
D.4.2. Propagowanie korzystania z pomocy specjalistów od adaptowanego
wychowania fizycznego, asystentów nauczyciela lub nauczających rówieśników, tam gdzie
jest to stosowne.
D.4.3. Propagowanie praw osób z SEN do aktywności fizycznej.

2.6 Ramy wiedzy, kompetencji i umiejętności w APE
Po uzupełnieniu mapy funkcjonalnej, przeprowadzono bardziej szczegółową analizę w celu
opracowania ram wiedzy, kompetencji i umiejętności, które opisują wymogi dotyczące
pełnienia roli nauczyciela / konsultanta adaptowanego wychowania fizycznego (aneks 2).
Kluczowe kompetencje, które powinni uzyskać specjaliści APE można podzielić na cztery
sfery skupiające się na (1) przygotowaniu, (2) nauczaniu, (3) ocenie (4) współpracy i
ustawicznemu kształceniu. Kompetencje tutaj opisane to (zdolność do wykonania): (a) ocena
potrzeb (bieżący poziom) uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SEN); (b)
przystosowanie programu szkoły w zakresie wychowania fizycznego (WF), w celu spełnienia
indywidualnych potrzeb WSZYSTKICH uczniów z SEN; (c) planowanie odpowiedniego pod
względem rozwojowym nauczania w zakresie adaptowanego wychowania fizycznego (APE);
(d) przygotowanie środowiska nauczania przed przyjazdem uczniów z SEN; (e) nauczanie
adaptowane w celu spełnienia potrzeb WSZYSTKICH uczniów na zajęciach WF; (g)
nawiązanie odpowiedniego kontaktu z uczniami z SEN, w celu zagwarantowania, że
wszystko jest dla nich zrozumiałe i zachęcenia do pełnego zaangażowania w trakcie zajęć; (h)
ocena postępu nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w powiązaniu z
celami wyznaczonymi w ramach Indywidualnego Planu Edukacyjnego (IPE); (i) ocena
trafności adaptacji programu nauczania dla uczniów z SEN; (j) ocena skuteczności
zastosowanych technik nauczania; (k) współpraca ze wszystkimi, odpowiednimi
specjalistami; (l) współpraca z innymi osobami wspierającymi uczniów z SEN; (m)
podnoszenie profesjonalnych umiejętności i rozbudowa wiedzy; oraz (n) propagowanie
potrzeb i praw uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W przypadku wszystkich
kompetencji powinniśmy uwzględnić zakres wieku uczniów z różnymi potrzebami
edukacyjnymi, które mogą wiązać się z (1) dysfunkcją narządu wzroku, (2) dysfunkcją
narządu słuchu, (3) problemami w uczeniu się, (4) umiarkowanym i lekkim stopniem
niepełnosprawności intelektualnej, (5) problemami logopedycznymi, (6) chorobami
chronicznymi takimi jak cukrzyca, astma, (7) dysfunkcjami fizycznymi, oraz (8) niektórymi
schorzeniami psychoneurologicznymi (Regulacja nr 542, LMES, 2003 z Łotwy). Tak więc
wszyscy specjaliści APE powinni uzyskać niżej opisany zakres wiedzy , zgodny z krajowymi
regulacjami i przepisami prawnymi.
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OCENA POTRZEB (AKTUALNEGO POZIOMU) UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI
POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI (SEN)
W celu zaplanowania odpowiedniego pod względem rozwojowym nauczania dla uczniów z
SEN, specjalista APE musi potrafić: (a) wybrać odpowiedni moduł oceniania dostosowany do
profilu jego uczniów (b) administrować oceną; oraz (c) napisać raport.
Wiedza, jaką specjalista APA musi zdobyć w tym celu
Specjalne potrzeby edukacyjne (różne zdolności funkcjonalne, motoryczne, kognitywne,
społeczne, behawioralne, komunikacyjne).
Zróżnicowane podejście (holistyczne, odwołanie do norm, oparte na kryteriach itp.).
Zróżnicowane ocenianie.
Odpowiednie regulacje dotyczące pisania raportu i rozpowszechniania.
PRZYSTOSOWANIE PROGRAMU SZKOLNEGO W ZAKRESIE WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO TAK, BY ODPOWIADAŁ INDYWIDUALNYM POTRZEBOM
WSZYSTKICH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
W celu adaptowania programu szkolnego z WF w powiązaniu z potrzebami uczniów z SEN,
specjalista APE musi potrafić: (a) przeanalizować bieżący program WF w kontekście potrzeb
uczniów i (b) dostosować ten program.
Wiedza, którą specjalista APA musi zdobyć w tym celu
Bieżący program (szkolny/krajowy).
Zasady opracowywania programu.
Zasady i strategie dostosowania programu.
PLANOWANIE ODPOWIEDNIEGO POD WZGLĘDEM ROZWOJOWYM
NAUCZANIA W ZAKRESIE ADAPTOWANEGO WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
(APE)
W celu zaplanowania odpowiedniego nauczania, specjalista APE musi potrafić: (a)
opracować indywidualny plan edukacyjny (IPE) z zajęć WF; (b) zaplanować lekcję WF
uwzględniającą zasady włączenia, w celu zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego
kształcenia dla wszystkich uczniów; (c) zaplanowania odpowiednich strategii zarządzania
zachowaniem; (d) zaplanowania strategii motywacyjnych; oraz (e) zaplanowania
odpowiednich strategii komunikacyjnych.
Wiedza, którą specjalista APA musi zdobyć w tym celu
Stosowne regulacje dotyczące opracowywania IPE.
Filozofia i cele IPE.
Strategie opracowywania IPE (np. zespół multidyscyplinarny).
Koncepcja jak najmniej ograniczającego środowiska i stałe wsparcie w trakcie zajęć
wychowania fizycznego.
Kwestie zdrowia i bezpieczeństwa w powiązaniu z zajęciami WF uwzględniającymi.
zasady włączenia (np. przeciwwskazania).
Przyczyny i konsekwencje problemów behawioralnych.
Zarządzanie behawioralne i techniki modyfikacyjne.
Strategie motywacji.
Strategie komunikacji.
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PRZYGOTOWANIE ŚRODOWISKA NAUCZANIA PRZED PRZYJĘCIEM
UCZNIÓW Z SEN
W celu przygotowania środowiska, specjalista APE musi potrafić (a) przygotować
środowisko ludzkie (personel pomocniczy, np.: asystentów nauczyciela, nauczających
rówieśników w pełni sprawnych oraz personel szkoły); oraz (b) przygotować środowisko
fizyczne (miejsce, sprzęt, zaplanować zajęcia pod względem czasowym)
Wiedza, jaką specjalista APA musi zdobyć w tym celu
Znajomość programów rówieśników nauczających / szkolnego personelu pomocniczego
Struktury i funkcje szkoły.
Teorie nastawienia i świadomość niepełnosprawności.
Teoria adaptacji i jej praktyczne zastosowanie w odniesieniu do sprzętu itp.
Kwestie dostępu fizycznego.
PRZYSTOSOWANIE NAUCZANIA W CELU SPEŁNIENIA POTRZEB
WSZYSTKICH UCZNIÓW W ZAKRESIE ADAPTOWANEGO WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO
W celu adaptowania programu nauczania, specjalista APE musi potrafić: (a) stosować
odpowiednie formy poleceń / instrukcji (np. sygnały fizyczne / słowne, podpowiedzi,
informacje zwrotne, wsparcie); (b) przystosować zasady gier, miejsce zajęć oraz sprzęt; (c)
korzystać z analizy zadań w nauczaniu umiejętności, które powinien opnować uczeń.
Wiedza, którą specjalista APA musi zdobyć w tym celu
Strategie udzielania instrukcji.
Strategie adaptacji.
Znajomość adaptowanych gier, zasad, stylów nauczania.
Analiza zadań.
KIEROWANIE ZACHOWANIEM UCZNIÓW, BY ZAPEWNIĆ NAJBARDZIEJ
OPTYMALNY I BEZPIECZNY SPOSÓB NAUKI DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW
BIORĄCYCH UDZIAŁ W LEKCJACH ADAPTOWANEGO WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO.
W celu zaplanowania odpowiedniego nauczania, specjalista APE musi potrafić: (a) wyrażaĆ
pozytywnE/negatywnE uwagI dotyczącE pożądanych/niepożądanych zachowań uczniów, gdy
jest to konieczne; (b) przygotować i prowadzić dokumentację związaną z planem wychowania
behawioralnego; oraz (c) doradzać / kierować uczniami tak, by stosowali lepsze wzorce
zachowania.
Wiedza, którą specjalista APA musi zdobyć w tym celu
Zidentyfikować i zrozumieć przyczyny problemów behawioralnych
Znajomość odpowiednich strategii i teorii zarządzania zachowaniem
NAWIĄZANIE ODPOWIEDNIEGO KONTAKTU Z UCZNIAMI Z SEN, W CELU
ZAGWARANTOWANIA, ŻE WSZYSTKO JEST DLA NICH ZROZUMIAŁE I
ZACHĘCENIA DO PEŁNEGO ZAANGAŻOWANIA W TRAKCIE ZAJĘĆ.
W celu nauczania uczniów musimy zapewnić maksymalne zrozumienie i tym samym
odpowiednią komunikację. Dlatego też specjalista APE musi potrafić użyć odpowiednich
alternatywnych i augmentatywnych narzędzi komunikacji.
Wiedza, którą specjalista APA musi zdobyć w tym celu
Odpowiednie strategie komunikacji dla uczniów z SEN (np. języka Braille'a, język
migowy, augmentatywne i inne narzędzia komunikacji)
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OCENA POSTĘPU NAUCZANIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI
EDUKACYJNYMI W POWIĄZANIU Z CELAMI WYZNACZONYMI W RAMACH
INDYWIDUALNEGO PLANU EDUKACYJNEGO (IPE).
W odniesieniu do oceny nauczania, Specjalista APE musi potrafić użyć odpowiednich metod
oceny, by zmierzyć postęp wszystkich uczniów, a w szczególności tych z SEN i ocenić
odpowiednio do ich potencjału i postępu.
Wiedza, którą specjalista APA musi zdobyć w tym celu
Różne metody oceny.
Zindywidualizowane podejście holistyczne do oceny postępu uczniów.
OCENA TRAFNOŚCI ADAPTACJI PROGRAMU NAUCZANIA DLA UCZNIÓW ZE
SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
W celu oceny trafności adaptacji programu specjalista APE musi potrafić ocenić stosowność
programu względem indywidualnych potrzeb i zdolności.
Wiedza, którą specjalista APA musi zdobyć w tym celu
Krajowe standardy WF
Strategie adaptacji programu
OCENA SKUTECZNOŚCI ZASTOSOWANYCH STRATEGII NAUCZANIA
W celu oceny skuteczności zastosowanych strategii nauczania, specjalista APE musi potrafić
ocenić skuteczność zastosowanych strategii nauczania i wsparcia.
Wiedza, którą specjalista APA musi zdobyć w tym celu
Metody i narzędzia do oceny nauczania i strategie wsparcia (np. program dla nauczających
rówieśników, zastosowanie planu behawioralnego, przystosowanie do środowiska, zasady,
zadania itp.).
WSPÓŁPRACA Z RÓŻNYMI SPECJALISTAMI.
Nauczanie uczniów z SEN wymaga częstej współpracy z innymi specjalistami, dlatego też
specjalista APE musi potrafić: (a) współpracować z innymi specjalistami WF/APE; (b)
współpracować ze specjalistami w zakresie zdrowia i rehabilitacji (np. fizjoterapeutami,
terapeutami, logopedami, psychologami); i (c) współpracować z organizacjami sportowymi,
odpowiednimi organizacjami dla osób niepełnosprawnych
Wiedza, którą specjalista APA musi zdobyć w tym celu
Rola określonych specjalistów w odniesieniu do APE.
Charakter współpracy i komunikacji z personelem asystującym.
Praca grupowa.
Organizacje sportowe dla niepełnosprawnych w zakresie potencjalnej współpracy (np.
lokalne kluby sportowe).
WSPÓŁPRACA Z INNYMI OSOBAMI WSPIERAJĄCYMI UCZNIÓW Z SEN
Rodzice lub opiekunowie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to kluczowi
partnerzy w nauczaniu APE (prawnie odpowiedzialni), tak jak organizacje rządowe i
pozarządowe. Dlatego też specjalista APE musi potrafić współpracować z
rodzicami/opiekunami uczniów z SEN i współpracować z organizacjami pozarządowymi i
rządowymi (np. w zakresie praw dzieci).
Wiedza, którą specjalista APA musi zdobyć w tym celu
Role i prawa rodziców / opiekunów (prawnie odpowiedzialnych).
Charakter współpracy i komunikacji z wspierającymi rodzicami / opiekunami (prawnie
odpowiedzialnymi).
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Praca grupowa.
Zasady i role odpowiednich organizacji.
PROPAGOWANIE POTRZEB I PRAW UCZNIÓW Z SEN
W związku z tym, że bieżąca sytuacja w większości krajów UE nie jest odpowiednia w
zakresie nauczania APE/WF uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, specjalista
APE powinien potrafić propagować równe warunki wychowania fizycznego dla wszystkich
uczniów, jak również bronić praw uczniów z SEN do udziału w zajęciach WF/APE (np.
usługi wsparcia, adaptowany sprzęt).
Wiedza, którą specjalista APA musi zdobyć w tym celu
Przepisy prawne związane z polityką krajową i międzynarodową.
Usługi dla niepełnosprawnych, APA oraz struktury sportowe dla osób niepełnosprawnych.
Struktury i usługi edukacyjne.
Podejście upowszechniające (wywieranie nacisku, literatura, itp.).
PODNOSZENIE PROFESJONALNYCH UMIEJĘTNOŚCI I POGŁĘBIANIE
WIEDZY.
Ostatecznie w każdym zmieniającym się postmodernistycznym społeczeństwie i
profesjonalnym kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi specjalista
APE musi potrafić: (a) zidentyfikować potrzeby dla profesjonalnego rozwoju w zakresie
APE; (b) zaangażować się w ustawiczny zawodowy rozwój (np. czytanie profesjonalnych
publikacji; uczestniczenie w konferencjach - warsztaty, seminaria), aby dowiedzieć się o
nowych trendach w APE; (c) podzielić się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami
APE (np. dowiedzieć się o przykładach najlepszych praktyk) i (d) dokonać samooceny w
zakresie kwestii profesjonalnych (np. wypalenie, potrzeba wsparcia lub odbycia szkolenia).
Wiedza, którą specjalista APA musi zdobyć w tym celu
Odpowiednie możliwości rozwoju zawodowego.
Źródła informacji (np. szkolenia zawodowe, stowarzyszenia i organizacje zawodowe itp.)
Narzędzia do samooceny w powiązaniu ze zdolnością do implementowania WF/APE (np.
nagrania wideo i analiza sesji, pisemne raporty itp.).

2.7 Podsumowanie
W podsumowaniu tego rozdziału musimy podkreślić, że sytuacja nauczania uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie zajęć WF w Europie wymaga pilnych
zmian. Tak jak wspomniano wcześniej, sugerujemy wprowadzenie następujących zmian, aby
połączyć politykę kształcenia i strategie włączenia społecznego z codzienną rzeczywistością
szkolną włączenia / wyłączenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
związanymi z wychowaniem fizycznym: (a) wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego
otrzymają odpowiednie szkolenie; (b) wszyscy profesjonalni nauczyciele wychowania
fizycznego w szkołach specjalnych lub instytucjach powinni odbyć właściwe szkolenie;
(c) odpowiednie wsparcie dla wychowania fizycznego uczniów z SEN powinno obejmować:
(I) szkolenie paraspecjalistów (asystentów nauczyciela), (II) programy dla nauczania przez
rówieśników, (III) adaptowany sprzęt i (IV) wsparcie przez wspólnotę lub usługi sportowe dla
niepełnosprawnych oraz
(d) adaptowane wychowanie fizyczne powinno zostać
wprowadzone we wszystkich krajach europejskich w celu zapewnienia odpowiedniego
wsparcia dla nauczycieli wychowania fizycznego prowadzących zajęcia z WF z
uwzględnieniem zasad włączenia. Specjaliści mogliby także pracować na część etatu jako
nauczyciele WF w szkołach lub klasach specjalnych, a pozostałe godziny przepracowywać
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jako konsultanci APE. Podstawy kompetencji wymagane dla wykwalifikowanego specjalisty
APE to jeden z kluczowych wyników tego projektu (Aneks 1 i 2). Adaptowane wychowanie
fizyczne tworzy kompetencje powiązane z APE na profesjonalnych podstawach wychowania
fizycznego oraz programach szkoleniowych z zakresu kształcenia specjalnego. Sugerujemy,
by specjaliści APE byli przygotowywani w ramach specjalizacji na nauczyciela
wychowania fizycznego, przy uwzględnieniu odpowiedniej liczby godzin na uzyskanie
kompetencji związanych z adaptowanym wychowaniem fizycznym, jako części zakresu
wiedzy, kompetencji i umiejętności EUSAPA.
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3 ADAPTOWANA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W
REHABILITACJI
(Joeri Verellen & Yves Vanlandewijck)
Rozdział ten ma za zadanie zdefiniowanie celu i wartości programu adaptowanej
aktywności fizycznej jako części programu rehabilitacji. Ponadto w niniejszej części
wypunktowane zostaną cele i korzyści adaptowanej aktywności fizycznej oraz zdefiniowane
kluczowe czynności programu adaptowanej aktywności fizycznej w rehabilitacji, co
zaowocuje określeniem kompetencji wymaganych do skutecznej realizacji takiego programu.
W ramach tych kompetencji zasugerowane zostaną zmiany umożliwiające optymalizację
bieżących wymagań programowych w celu podniesienia poziomu kształcenia specjalistów.
Na koniec przedstawione zostaną zalecenia dotyczące zdefiniowania, opracowania i
zabezpieczenia prawnego statusu profesjonalnego programu adaptowanej aktywności
fizycznej oraz związanych z nim terapeutów, specjalistów, instruktorów itp., np. osób
koordynujących program adaptowanej aktywności fizycznej.

3.1 Definicja rehabilitacji
Rehabilitacja to kompleksowe postępowanie związane z opieką zdrowotną, zapewniające
leczenie, w celu rozwoju, utrzymania i/lub przywrócenia maksymalnych zdolności ruchowych
i funkcji przez całe życie. Obejmuje to leczenie w warunkach, w których ruch i
funkcjonowanie są zagrożone przez proces starzenia się, kontuzje, chorobę lub czynniki
środowiskowe. Rehabilitacja zajmuje się identyfikacją i optymalizacją jakości życia i
możliwości ruchowych w zakresie promowania, zapobiegania, leczenia/interwencji.
Obejmuje samopoczucie fizyczne, psychologiczne, emocjonalne i socjalne. Rehabilitacja
wymaga dlatego multidyscyplinarnego podejścia. Zależnie od grupy docelowej, dyscypliny
związane z programem rehabilitacji uwzględniają między innymi medycynę i pielęgniarstwo,
fizjoterapię, terapię zajęciową, opiekę psychologiczną i terapię socjalną.
Programy rehabilitacji mogą łączyć w sobie zarówno warunki ambulatoryjne jak i poza
ambulatoryjne. Często dokonuje się rozróżnienia pomiędzy formalnymi warunkami
rehabilitacji, czyli centrami rehabilitacyjnymi oraz oddziałami rehabilitacyjnymi w
rejonowych szpitalach oraz warunkami nieformalnymi, takimi jak usługi domowe oraz
oddziały dla pacjentów/klientów ze specjalnymi potrzebami (np. osoby z dysfunkcjami
narządu ruchu, ograniczeniami fizjologicznymi, zaburzeniami w sferze intelektualnej lub
psychicznej, osoby starsze, weterani wojenni, ofiary przemocy itp.).
Jednakże, zarówno wkład różnych wymienionych wcześniej dyscyplin w rehabilitację oraz
definicja warunków rehabilitacji (formalnych i/lub nieformalnych) wygląda inaczej w
poszczególnych państwach europejskich będących partnerami programu. W wyniku tego,
chociaż rehabilitacja w krajach europejskich charakteryzuje się wieloma zbieżnościami,
interpretacja rehabilitacji w odniesieniu do zawartości i środowiska programu zależy od
prowadzonej polityki i przepisów prawnych obowiązujących w danym kraju. Jednakże
sugestie i zalecania wymienione w dalszej części tego rozdziału mogą być zastosowane
wobec wszystkich krajów.
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3.2 Adaptowana Aktywność Fizyczna w rehabilitacji
W ostatnich dekadach Adaptowana Aktywność Fizyczna została uznana jako cenne
uzupełnienie do wyżej wymienionych dyscyplin w ramach programu rehabilitacji. Podobnie
jak rehabilitacja, tak i definicje celu i rozwoju, warunków oraz charakteru programów
adaptowanej aktywności fizycznej znacząco się różnią pomiędzy współpracującymi
europejskimi państwami partnerskimi. Dlatego też przeprowadzono ankietę w celu
przeanalizowania różnic. Wyniki tej ankiety wskazują, że w niektórych krajach, adaptowana
aktywność fizyczna nie jest uwzględniona w programie rehabilitacji. Inne kraje mają skromne
programy sportowe, które są w większości przypadków opcjonalne dla pacjentów/klientów i
dlatego też powinny być uznane za ważną część programu rehabilitacji. W chwili obecnej
coraz więcej krajów posiada w pełni opracowane programy aktywności fizycznej. Jednakże
programy te są często dostępne wyłącznie opcjonalnie dla pacjentów/klientów. Ponadto w
większości krajów program adaptowanej aktywności fizycznej nie jest uważany za osobną
część składową w ramach multidyscyplinarnej rehabilitacji. Adaptowana aktywność fizyczna
jest w większości przypadków zawarta w programie fizjoterapii, najprawdopodobniej dlatego,
że nie ma legislacyjnej nomenklatury dla włączenia oraz zastosowania programu adaptowanej
aktywności fizycznej jako oddzielnej dyscypliny w rehabilitacji w żadnym ze
współpracujących państw partnerskich, ani nie istnieje prawny status dla terapeutów,
instruktorów, itp. związanych z adaptowaną aktywnością fizyczną, np. tych osób, które są
odpowiedzialne za program adaptowanej aktywności fizycznej w ramach programu
rehabilitacji. Konsekwentnie można wnioskować, że chociaż większość krajów podjęła wiele
wysiłków na drodze do wdrożenia adaptowanej aktywności fizycznej w ramach programów
rehabilitacji, nadal istnieją działania, które należy podjąć w odniesieniu do tworzenia i
ochrony prawnej terapeutów, instruktorów, specjalistów oraz wszystkich innych osób
zaangażowanych w programy rehabilitacji oraz struktury prawnej i nomenklatury
adaptowanej aktywności fizycznej jako w pełni uznanej dyscypliny, stanowiącej część
rehabilitacji.
Korzyści APA w rehabilitacji
Znaczenie programu adaptowanej aktywności fizycznej jako dodatkowej dyscypliny w
programie rehabilitacji kształtuje się na trzech szczeblach. Pierwszy z nich jest bezpośrednio
połączony z programem rehabilitacji i jest powiązany z uzupełniającym charakterem
aktywności fizycznej i sportu w klasycznych programach fizjoterapeutycznych. Wcześniejsze
badania naukowe zasugerowały już, że w programach fizjoterapeutycznych często poświęca
się niewystarczającą uwagę dla ogólnego poziomu kondycji fizycznej pacjenta/klienta, jego
funkcjonalności i potencjału oraz adaptacji i optymalizacji możliwych środków
pomocniczych, przy uwzględnieniu funkcjonalności pacjenta/klienta oraz codziennych
czynności, które muszą zostać wykonane. Niemniej jednak, zostało już zademonstrowane, że
adaptowana aktywność fizyczna w trakcie, a także po fazie rehabilitacji mają pozytywny
wpływ na te zalecenia. W tym kontekście implementacja adaptowanej aktywności fizycznej w
ramach programu rehabilitacji może skutkować zoptymalizowaną jakością i skutecznością
programu rehabilitacji oraz zapobieganiem pogorszeniu się kondycji pacjentów/klientów.
Ponadto, adaptowana aktywność fizyczna ma korzystny wpływ na dobre samopoczucie
psychospołeczne pacjenta/klienta. Osoby z nieodwracalnymi dysfunkcjami często poddają się
biegnącej w dół spirali izolacji społecznej związanej z osiadłym trybem życia. Uważa się, że
adaptowana aktywność fizyczna w podejściu zorientowanym na brak niepełnosprawności
optymalizuje kontakty osobiste w trakcie udziału w zajęciach sportowych, dlatego też tworzy
możliwości dzielenia się doświadczeniami oraz uczy jak akceptować lub pogodzić się z
niepełnosprawnością.
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Trzeci główny cel adaptowanej aktywności fizycznej w rehabilitacji odnosi się do kwestii
edukacyjnych i zdrowotnych. Poprzez aktywność fizyczną oraz sport pacjenci/klienci
doświadczają, jak ich ciało reaguje na ćwiczenia w różnych warunkach, przy uwzględnieniu
intensywności (zarówno maksymalnej jak i umiarkowanej) oraz warunkach zewnętrznych
(pogoda, środowisko itp.). Ponadto poprzez adaptowaną aktywność fizyczną wykorzystaną w
rehabilitacji, pacjenci/klienci uczą się, jak interpretować te reakcje, jak rozpoznać symptomy
przeciwwskazanej aktywności fizycznej i sportu oraz równoważyć te problemy i z nimi
postępować. Dodatkowo, pacjenci/klienci doświadczają zalet związanych z aktywnością
fizyczną oraz sportem, związanych z jakością życia oraz wykonywaniem różnych
codziennych czynności. Konsekwentnie program adaptowanej aktywności fizycznej musi
przekonać pacjentów/klientów o swojej przydatności, aby zapewnić kontynuację aktywnego
stylu życia po zakończeniu rehabilitacji.
W związku z podanymi wcześniej argumentami i omówionymi korzyściami, strategia
realizowania programu adaptowanej aktywności fizycznej w ramach rehabilitacji ma
niezwykle ważne znaczenie. Warunkiem koniecznym jest zaoferowanie szerokiej gamy
dyscyplin sportowych, pozwalającej pacjentom/klientom wybrać odpowiednią dyscyplinę
sportową dla kontynuowania post-rehabilitacji. Ponadto poprzez włączenie wielu różnych
form aktywności fizycznej do programu, funkcjonalność pacjentów/klientów jest optymalnie
stymulowana, tym samym maksymalizując potencjał każdego z nich. Ekstremalne cechy
charakterystyczne określonych dyscyplin sportowych umożliwiają optymalne dostosowanie i
przygotowanie pomocy odnośnie możliwości funkcjonalnych pacjenta/klienta. Ostatecznie,
program adaptowanej aktywności fizycznej powinien być zorganizowany i przeprowadzony
w zintegrowanych warunkach, włączając w to innych uczestników, np. ekspertów, aby
zoptymalizować transfer wiedzy i doświadczenia od tychże ekspertów do pacjentów/klientów
będących w trakcie rehabilitacji, podnieść poziom socjalnej reintegracji ze społeczeństwem.

3.3 Standardowe zawody
Tylko w kilku centrach rehabilitacji w Europie program adaptowanej aktywności fizycznej
jest uważany za niezależną część programu rehabilitacji i jest koordynowany przez
specjalistów (fizjoterapeutów lub nauczycieli wychowania fizycznego), specjalizujących się
w adaptowanej aktywności fizycznej. Jednakże program adaptowanej aktywności fizycznej
jest często uważany za część programu fizjoterapii i z tego względu najczęściej jest
koordynowany przez fizjoterapeutów. Jak już zostało to wspomniane wcześniej, w chwili
obecnej brak prawnego statusu zawodowego dla terapeutów, specjalistów i instruktorów
adaptowanej aktywności fizycznej, którzy są odpowiedzialni za program adaptowanej
aktywności fizycznej w ramach programu rehabilitacji (dalej stosowany będzie termin
koordynator programu). Opracowanie i zabezpieczenie takiego statusu zawodowego dla
koordynatora adaptowanej aktywności fizycznej musi być zapewnione, aby zoptymalizować
program adaptowanej aktywności fizycznej w ramach rehabilitacji.

3.4 Kluczowe aktywności
Część ta opisuje kluczowe aktywności dla koordynatora programu adaptowanej aktywności
fizycznej. Te kluczowe aktywności obejmują zestaw zadań i obowiązków, które odpowiadają
zakresowi odpowiedzialności koordynującego program adaptowanej aktywności fizycznej. Są
one podzielone na pewne kluczowe sfery, obejmujące różne role wraz z określonymi
funkcjami. Kluczowe aktywności dla programu adaptowanej aktywności fizycznej
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uwzględniają 4 główne obowiązki: planowanie, informowanie i kształcenie, analizę i ocenę
oraz realizację (wdrożenie).
Planowanie
Wdrożenie odpowiedniego i skutecznego programu adaptowanej aktywności fizycznej
wymaga ostrożnego planowania i uwzględnienia innych dyscyplin w ramach programu
rehabilitacji. Koordynatorzy programu muszą realistycznie oceniać wartości, korzyści oraz
obowiązki związane z adaptowaną aktywnością fizyczna w ramach multidyscyplinarnej
rehabilitacji, biorąc pod uwagę dobre samopoczucie pacjenta/klienta w trakcie i po
zakończeniu fazy rehabilitacji. Wymaga to gruntownego zrozumienia warunków
pacjenta/klienta, jego możliwości i potencjału oraz wpływu na nie programu adaptowanej
aktywności fizycznej. Obejmuje to możliwe korzyści, jak również potencjalne
przeciwwskazania, zagrożenia zdrowia i czynniki ryzyka związane z udziałem w zajęciach
fizycznych.
Planowanie zadań koordynatora programu adaptowanej aktywności fizycznej można
podsumować następująco:
Ocena roli i wartości dodanej programu adaptowanej aktywności fizycznej w ramach
multidyscyplinarnego programu rehabilitacji.
- Identyfikacja zadań programu adaptowanej aktywności fizycznej jako
uzupełniającej części programu rehabilitacji.
- Identyfikacja mocnych i słabych stron zastosowanych dotychczas form
rehabilitacji oraz programu adaptowanej aktywności fizycznej.
- Identyfikacja dostępnych i wymaganych zasobów (miejsca, sprzętu) w celu
wdrożenia programu APA.
- Opracowanie struktury programu adaptowanej aktywności fizycznej we
współpracy z zespołem rehabilitującym.
- Identyfikacja długo- i krótkoterminowych celów programu adaptowanej
aktywności fizycznej.
Ocena (nie) pełnosprawności, czynników ryzyka oraz potrzeb i potencjału
pacjenta/klienta.
- Zrozumienie warunków pacjentów/klientów oraz ich konsekwencji w
kontekście niepełnosprawności, kondycji zdrowotnej, itp.
- Zrozumienie klinicznych danych (np. zdjęć rentgenowskich, testów
kardiologicznych) oraz wniosków i zaleceń specjalistów ds. rehabilitacji.
- Ocena bieżącego i potencjalnego poziomu funkcjonowania pacjenta/klienta.
- Zrozumienie reakcji pacjenta/klienta na aktywność fizyczną, identyfikacja i
niwelowanie potencjalnych przeciwwskazań, zagrożeń dla zdrowia i
czynników ryzyka.
Informowanie i kształcenie
Tak jak zostało to już wspomniane wcześniej, korzyści płynące z aktywności fizycznej oraz
uprawiania sportu w trakcie i po zakończeniu rehabilitacji są niezliczone. W celu zapewnienia
kontynuacji aktywnego stylu życia po zakończeniu rehabilitacji, pacjenci/klienci muszą
uzyskać odpowiednie informacje dotyczące możliwych aktywności fizycznych oraz dyscyplin
sportowych, jak również istniejących regionalnych programów aktywności fizycznej oraz
organizacji sportowych.
Pacjenci/klienci są często nieświadomi konsekwencji upośledzenia lub zaburzenia swojego
potencjału funkcjonalnego. Ponadto, upośledzenie lub zaburzenie często skutkują zmienioną
reakcją na ćwiczenie i sport, a nawet mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, jeżeli nie
zostaną uwzględnione. Pacjenci/klienci muszą dowiedzieć się o korzyściach aktywności
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fizycznej oraz sportu, jak również potencjalnych zagrożeniach związanych z ich nieaktywnym
trybem życia. Dlatego też niezwykle istotne jest, by koordynator programu wiedział jak
edukować swoich pacjentów/klientów i informował ich o konsekwencjach upośledzenia lub
zaburzenia ich potencjału funkcjonalnego, tego jak ciało reaguje na ćwiczenia oraz jak
interpretować te reakcje, jak rozpoznawać symptomy, które stanowią przeciwwskazanie dla
danej aktywności fizycznej lub sportu i jak przeciwdziałać tym symptomom.
Zadania koordynatora programu adaptowanej aktywności fizycznej związane z
informowaniem i kształceniem można podsumować następująco:
Zapewnienie odpowiednich informacji w celu zagwarantowania kontynuacji
aktywnego stylu życia po zakończeniu rehabilitacji.
- Poinformowanie pacjenta/klienta o regionalnych programach aktywności
fizycznej, jak również o krótko- i długoterminowych korzyściach płynących z
aktywności fizycznej.
- Zapewnienie bazy danych z informacjami dotyczącymi firm oraz lokalnych
organizacji umożliwiających zapewnienie kontynuacji aktywnego trybu życia
po rehabilitacji.
- Zapewnienie informacji związanych z przepisami prawnymi dotyczącymi
zasiłków i dopłat z tytułu aktywności fizycznej oraz sportu po zakończeniu
rehabilitacji.
Zapoznawanie pacjentów/klientów z ich niepełnosprawnością oraz potencjałem za
pośrednictwem aktywności fizycznej.
- Informowanie pacjenta/klienta o jego funkcjonalnej niepełnosprawności,
reakcji na ćwiczenia, potencjalnych zagrożeniach dla zdrowia, czynnikach
ryzyka oraz przeciwwskazaniach w odniesieniu do aktywności fizycznej.
- Szkolenie pacjenta/klienta odnośnie rozpoznawania i leczenia symptomów,
które potencjalnie mogą prowadzić do zagrożeń zdrowia, obrażeń, itp.
- Szkolenie pacjentów/klientów odnośnie programu APA oraz w zakresie
pozytywnych skutków rehabilitacji.
Analiza i ocena
W celu zagwarantowania odpowiedniego i skutecznego programu adaptowanej aktywności
fizycznej, konieczna jest ocena jakości jego programu. Wymaga to regularnego
monitorowania wyników programu oraz regularnego wprowadzania zmian do programu w
porozumieniu z koordynatorami innych dyscyplin biorących udział w programie rehabilitacji.
Ponadto, aby zapewnić maksymalny udział oraz optymalne wyniki wszystkich
pacjentów/klientów, należy regularnie analizować ich postęp. Obejmuje to ocenę poziomu
kondycji fizycznej, samopoczucia oraz statusu socjalnego pacjenta/klienta, jak również
adaptowanie zawartości programu.
Zadania koordynatora programu adaptowanej aktywności fizycznej związane z analizą i
oceną można podsumować następująco:
Ocena efektów programu adaptowanej aktywności fizycznej jako części procesu
rehabilitacji i post-rehabilitacji.
- Monitorowanie związanych ze zdrowiem długoterminowych wyników
programu adaptowanej aktywności fizycznej.
- Określanie wyników programu adaptowanej aktywności fizycznej na
funkcjonalną zdolność pacjentów/klientów we współpracy z zespołem
rehabilitacyjnym.
Ocena reakcji pacjenta/klienta na aktywność fizyczną, postęp oraz porównanie z
ustalonymi celami.
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- Analiza i ocena fizycznego i psychologicznego dobrego samopoczucia
pacjenta/klienta oraz jego postępu.
- Ocena motywacji pacjenta/klienta wobec programu adaptowanej aktywności
fizycznej i w razie potrzeby zwiększenie motywacji.
- Monitorowanie i ocena reakcji na aktywność fizyczną, w celu zapewnienia
bezpiecznego i zakończonego powodzeniem udziału.
- Dokumentowanie indywidualnego rozwoju i postępu, zgodnie z celami
rehabilitacji i programu APA.
- Identyfikacja narzędzi, metod, itp. w celu zoptymalizowania możliwości
funkcjonalnych pacjenta/klienta w życiu codziennym oraz w zakresie
aktywności fizycznej.
Wdrożenie
Główną kluczową aktywnością koordynatora programu APA jest wdrożenie, koordynacja i
realizacja programu adaptowanej aktywności fizycznej. Obejmuje to opracowanie
indywidualnego programu, dostosowanego do specyficznych potrzeb każdego
pacjenta/klienta oraz możliwego do zastosowania w całkowitym harmonogramie programu
rehabilitacji. Implementacja skutecznego programu adaptowanej aktywności fizycznej
obejmuje optymalny udział poprzez wprowadzenie do programu szerokiej gamy form
aktywności fizycznej i dyscyplin sportowych, jak również adaptację instrukcji, form zachęty,
zasad oraz warunków. Ostatecznie zaleca się zorganizowanie części programu adaptowanej
aktywności fizycznej w miejscu, które będzie umożliwiało prowadzenie aktywnego trybu
życia także po zakończeniu rehabilitacji, aby zagwarantować maksymalny transfer
doświadczenia pochodzącego od sportowców i specjalistów do rehabilitowanego
pacjenta/klienta oraz zoptymalizowanie procesu reintegracji pacjenta/klienta ze
społeczeństwem.
Zadania koordynatora programu adaptowanej aktywności fizycznej związane z wdrożeniem
można podsumować następująco:
Implementacja zindywidualizowanego programu adaptowanej aktywności fizycznej
uzupełniającego inne dyscypliny w ramach programu rehabilitacji.
- Opracowanie struktury indywidualnego programu APA we współpracy z
multidyscyplinarnym zespołem.
- Zapewnienie maksymalnego zaangażowania poprzez adaptację instrukcji,
poleceń, zasad i warunków.
- Zainicjowanie aktywności fizycznych w lokalnej wspólnocie.

3.5 Kompetencje
Opanowanie wcześniej wzmiankowanych kluczowych aktywności w celu prowadzenia
odpowiedniego, bezpiecznego i skutecznego programu adaptowanej aktywności fizycznej w
ramach rehabilitacji wymaga rozwoju różnych kompetencji powiązanych z tymi kluczowymi
aktywnościami. Kompetencje te obejmują specyficzną wiedzę w połączeniu z różnymi
umiejętnościami i mogą zostać podzielone na różne aspekty terapeutyczne, pedagogiczne i
związane z zarządzaniem.
Kompetencje terapeutyczne
Kompetencje związane z terapeutycznymi aspektami programów adaptowanej aktywności
fizycznej są głównie powiązane z cechami charakterystycznymi docelowej populacji oraz z
wpływem form aktywności fizycznej a także dyscyplin sportowych na potencjał tejże
populacji oraz jej dobre samopoczucie. Koordynacja programu adaptowanej aktywności
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fizycznej w rehabilitacji wymaga gruntownej wiedzy o konsekwencjach, które określają dany
rodzaj upośledzenia lub zaburzenia i wpływają na status funkcjonalny pacjenta/klienta oraz
jego ogólne samopoczucie, jak również na temat skutków niepełnosprawności wynikających z
reakcji pacjenta/klienta na aktywność fizyczną czy sport. Kompetencje te obejmują też
zrozumienie patologii występującej w przypadku danego pacjenta/klienta oraz ich
konsekwencje w kontekście funkcjonalnej niepełnosprawności, stanu zdrowia itp.;
zrozumienie danych uzyskanych z badań klinicznych (np. zdjęcia rentgenowskie, analiza
chodu, testy kardiologiczne, oceny psychologiczne) oraz wniosków i zaleceń specjalistów od
rehabilitacji zajmujących się innymi dyscyplinami; ocenę bieżącego i potencjalnego poziomu
funkcjonowania pacjenta/klienta; zrozumienie reakcji pacjenta/klienta na aktywność fizyczną;
identyfikację i podejmowanie odpowiednich działań w odniesieniu do potencjalnych
przeciwwskazań, zagrożeń zdrowia i czynników ryzyka. Głównym celem tych kompetencji
jest zagwarantowanie odpowiedniego i skutecznego programu adaptowanej aktywności
fizycznej oraz zapewnienie bezpiecznego środowiska, w którym program ten będzie
realizowany.
Dodatkowo w celu dopasowania statusu funkcjonalnego pacjenta/klienta do wstępnie
ustalonych celów i zamierzeń programu, konieczne jest opracowanie, przeprowadzenie i
zinterpretowanie regularnych ocen postępu poprzez bezpośrednią analizę badań
laboratoryjnych, ankiet itp., oraz pośrednią ocenę w ramach konsultacji zespołowych, dzięki
obserwacjom, etc. Istotne jest także zrozumienie analiz postępu w kontekście założeń
programu oraz potencjału pacjenta/klienta i dostosowanie w razie potrzeby indywidualnego
harmonogramu.
Ponadto wiedza terapeutyczna oraz umiejętności obejmują:
Zrozumienie ogólnych modeli adaptacji zajęć rekreacyjnych i sportowych dla
pacjentów/klientów, przy uwzględnieniu ich indywidualnego profilu.
Zrozumienie i ocena związków pomiędzy czynnikami determinującymi ludzkie
funkcjonowanie.
Zrozumienie i ocena wpływu niepełnosprawności na ludzkie funkcjonowanie.
Oszacowanie i ocena potencjału aktywności pacjenta/klienta na podstawie testów,
obserwacji, itp., jak również opisanie wynikającego z tych badań profilu
funkcjonalnego.
Zrozumienie podstawy patofizjologicznej choroby chronicznej, niepełnosprawności
oraz zaburzenia.
Zrozumienie wpływu i rodzajów ryzyka aktywności fizycznej.
Wiedza o wpływie leków na zdolność wykonywania ćwiczeń.
Zrozumienie wskazań i przeciwwskazań dotyczących dyscyplin sportowych i
adaptowanej aktywności fizycznej w rehabilitacji konkretnych osób.
Opanowanie umiejętności bezpiecznego prowadzenia programów adaptowanej
aktywności fizycznej, włączając w to regularne oceny, korzystając ze stratyfikacji oraz
analizy przed rozpoczęciem programu.
Kompetencje pedagogiczne
Pedagogiczne aspekty programów adaptowanej aktywności fizycznej obejmują przede
wszystkim umiejętności związane z grupami, strategiami nauczania oraz zasadami
konkretnych form adaptowanej aktywności fizycznej oraz dyscyplin sportowych. W związku
z określonymi cechami charakterystycznymi rehabilitowanych osób instrukcje, formy
zachęty, zasady i warunki adaptowanej aktywności fizycznej lub sportu wymagają
przystosowania, by w pełni zmotywować pacjentów/klientów i zapewnić optymalny oraz
skuteczny udział w zajęciach. Aspekty pedagogiczne są często zaniedbywane w warunkach
rehabilitacji, mimo to stanowią kluczowy czynnik determinujący jakość i skuteczność
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programu adaptowanej aktywności fizycznej. Wiedza pedagogiczna i umiejętności obejmują
ponadto:
Zrozumienie teorii rozwoju programu.
Opanowanie umiejętności nauczania, szkolenia i trenowania (umiejętności
dydaktycznych), wymaganych dla dobrze zbalansowanego podejścia w środowisku
terapeutycznym.
Zrozumienie zasad adaptowanej aktywności, gier i sportów.
Opanowanie wiedzy o sporcie dla niepełnosprawnych.
Znajomość sprzętu związanego z danymi rodzajami aktywności czy sportu.
Umiejętność adaptowania aktywności do funkcjonalnego potencjału uczestników.
Znajomość głównych elementów mających wpływ na proces adaptowania danych
aktywności.
Opanowanie profesjonalnych umiejętności inicjowania i skutecznej adaptacji procesu.
Kompetencje związane z zarządzaniem
Optymalizacja jakości zarówno programu adaptowanej aktywności fizycznej oraz całego
programu rehabilitacji wymaga zrozumienia interdyscyplinarnego charakteru rehabilitacji,
jego zawartości oraz relatywnego wkładu różnych dyscyplin. W związku z tym
koordynatorzy programu muszą być w stanie zaoferować najlepiej dostosowany program
adaptowanej aktywności fizycznej, biorąc pod uwagę różne dyscypliny związane z
rehabilitacją oraz wartość relatywnego wkładu programu adaptowanej aktywności fizycznej w
program rehabilitacji. Wiedza i umiejętności związane z zarządzaniem obejmują ponadto:
Opanowanie strategii zarządzania uwzględniającego model planowania w
zapewnianiu zajęć sportowych oraz aktywności fizycznej dla ludzi
niepełnosprawnych.
Opanowanie tych umiejętności, które są wymagane do przygotowania polityki
strategicznej dla zarządzania i integracji programu adaptowanej aktywności fizycznej
w ramach multidyscyplinarnego charakteru rehabilitacji.
Znajomość rożnych form aktywności fizycznej oferowanych przez lokalną wspólnotę
oraz organizacji sportowych odpowiednich dla pacjentów/klientów objętych
programem adaptowanej aktywności fizycznej.

3.6 Wymagania programowe
Bieżący status: Kursy i specjalizacje z adaptowanej aktywności fizycznej w programach
akademickich
Większość krajów europejskich wdrożyła kursy adaptowanej aktywności fizycznej do
programów akademickiej fizjoterapii, wychowania fizycznego itp. Jednakże, najczęściej są to
kursy wprowadzające, mające na celu przedstawienie krótkiej informacji o adaptowanej
aktywności fizycznej jako dziedzinie. W wyniku tego, kursy często giną w ramach programu,
ponieważ nie zapewniają lub zapewniają w niewielkim stopniu narzędzia praktyczne dla
przyszłych specjalistów zajmujących się adaptowaną aktywnością fizyczną. Dodatkowo w
odniesieniu do rozwoju wyżej wymienionych kompetencji dla koordynatorów programu
adaptowanej aktywności fizycznej, siłą programów fizjoterapii są często słabe strony
programów wychowania fizycznego oraz kinezjologii i vice versa. Kontrola zawartości
programów z zakresu fizjoterapii, wychowania fizycznego oraz kinezjologii związanych z
wymaganymi kompetencjami dla koordynatorów programów adaptowanej aktywności
fizycznej wskazuje na fakt, iż programy z fizjoterapii poświęcają pełną uwagę kontekstowi
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terapeutycznemu, w chwili gdy pedagogiczne aspekty adaptowanej aktywności fizycznej są
często zaniedbywane. Z drugiej strony, główny nacisk w programach z zakresu wychowania
fizycznego i kinezjologii został położony na aspekty pedagogiczne, przy czym mniej uwagi
zostaje poświęcone adaptowanej aktywności fizycznej w kontekście terapeutycznym.
Dodatkowo implementacja kursów adaptowanej aktywności fizycznej w programach
związanych z wychowaniem fizycznym oraz kinezjologią w Europie jest zorganizowana
mniej uniwersalnie. Niektóre programy poświęcają uwagę wyłącznie pedagogicznym
aspektom adaptowanej aktywności fizycznej, w chwili gdy inne skupiają się na aktywnych
stylach życia oraz sportach rekreacyjnych wśród określonych grup. W wyniku tego można
stwierdzić, że istniejące programy nie są optymalnymi, aby w ich ramach można było
kształcić specjalistów będących w stanie koordynować wysokiej jakości program
adaptowanej aktywności fizycznej, jako części programu rehabilitacji.
Wiele europejskich uniwersytetów oraz szkół wyższych oferuje kurs „adaptowana aktywność
fizyczna” na poziomie magistra w ramach programów wychowania fizycznego oraz
kinezjologii, poza innymi kursami takimi jak „Fitness i zdrowie”, „Szkolenie i trening”,
„Zarządzanie w sporcie”, „Psychologia sportowa”, „Pedagogika sportowa”, itp. Jednakże
wszystkie istniejące kursy adaptowanej aktywności fizycznej w Europie obejmują wszystkie
grupy docelowe (np. osoby z zaburzeniami fizycznymi, fizjologicznym, dysfunkcjami w
sferze intelektualnej lub psychicznej, osoby starsze, weterani wojenni, ofiary przemocy, itp.),
wszystkie poziomy docelowe (od aktywności fizycznych związanych ze zdrowiem do
sportów rekreacyjnych i elitarnych), oraz wszystkie dyscypliny (edukację, fitness i zdrowie,
szkolenie i trenowanie, zarządzanie, psychologię sportu, itp.). Istniejące obecnie programy są
dlatego w stanie zaoferować jedynie rozległą, ale nadal ograniczoną wiedzę o całej
dziedzinie, nie szkoląc specjalistów z danej dziedziny. W wyniku tego, studenci kończący
kursy adaptowanego wychowania fizycznego nie posiadają odpowiedniej wiedzy o tej
dyscyplinie, aby konkurować z absolwentami innych specjalistycznych kursów.
Zalecenia na przyszłość dla studiów APA
Ze względu na wcześniej wymienione argumenty, istniejące kursy adaptowanej aktywności
fizycznej muszą zostać rozszerzone, zoptymalizowane i zintegrowane w programach, aby
zmniejszyć braki w istniejących programach. Można to zrealizować w formie
obowiązkowych kursów uzupełniających, takich jak „Wskazania i przeciwwskazania dla
sportu i adaptowanych aktywności fizycznych w rehabilitacji” oraz „Pedagogiczne aspekty
adaptowanej aktywności fizycznej” w ramach istniejących programów dla medycznych i
paramedycznych specjalistów, jak również nauczycieli wychowania fizycznego oraz
kinestezjologów.
Także w odniesieniu do innych kursów akademickich, zaleca się opracowanie kursu
Adaptowanej Aktywności Fizycznej, obejmującego solidne wprowadzenie truncus communis
obejmujące wszystkie sfery adaptowanej aktywności fizycznej, wraz ze specjalizacjami przy
wykorzystaniu podziału dyscyplinarnego a nie w oparciu o grupy docelowe, tak jak zostało to
zaprezentowane w dalszej części tekstu. Zaleca się dążenie do implementacji odpowiedniego
kursu Adaptowanej Aktywności Fizycznej w ramach programów fizjoterapii, wychowania
fizycznego i kinezjologii oraz kursów specjalnych, zamiast organizowania oddzielnego kursu
„Adaptowanej Aktywności Fizycznej”.
Ostatecznie celem wszystkich kursów i programów powinno być kształcenie specjalistów
(fizjoterapeutów, instruktorów fitness, trenerów i szkoleniowców, menadżerów, psychologów
sportowych itp.), z odpowiednimi kompetencjami, wiedzą i umiejętnościami, by opanować
kluczowe aktywności konieczne do rozwoju, organizacji i koordynacji wartościowego i
skutecznego programu adaptowanej aktywności fizycznej przy uwzględnieniu
multidyscyplinarnego charakteru rehabilitacji.
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3.7

Zalecenia na przyszłość

Ankiety oraz spotkania partnerskie przeprowadzone w trakcie trwania niniejszego projektu
ujawniły wiele informacji związanych z implementacją adaptowanej aktywności fizycznej w
programach rehabilitacji, zawodowym statusem koordynatorów programu Adaptowanej
Aktywności Fizycznej oraz kształceniem specjalistów od rehabilitacji. Można wymienić
następujące zalecenia na przyszłość, mające na celu optymalizację jakości programu
Adaptowanej Aktywności Fizycznej w ramach multidyscyplinarnej rehabilitacji:
Opracowanie struktury prawnej i nomenklatury adaptowanej aktywności fizycznej, tak
by program adaptowanej aktywności fizycznej mógł zostać w pełni uznaną dyscypliną
z dziedziny rehabilitacji.
Fragmentację opieki medycznej i paramedycznej na różnych małych oddziałach
rehabilitacji o zredukowanym doświadczeniu oraz funduszach. Centralizacja
programów rehabilitacji w ramach kilku wyspecjalizowanych centrów zapewni
optymalny program rehabilitacji wysokiej jakości.
Zainicjowanie programów współpracy pomiędzy centrami rehabilitacji oraz lokalnymi
organizacjami sportowymi przez dotowaną regionalną administrację sportową.
Stworzenie uznanych przez rząd dotowanych możliwości zatrudnienia dla
koordynatorów programu we wszystkich centrach rehabilitacji, odpowiedzialnych za
rozwój, organizację i koordynację programu adaptowanej aktywności fizycznej w
uzupełnieniu do innych dziedzin reprezentowanych w programie rehabilitacji.
Zapewnienie środków umożliwiających akademickim ekspertom adaptowanej
aktywności fizycznej opracowywanie, optymalizację, wdrażanie i ocenę programu
adaptowanej aktywności fizycznej jako specjalnego kursu, w ramach istniejących
programów dla medycznych i paramedycznych specjalistów, jak również nauczycieli
wychowania fizycznego i kinezjologów.
Zapewnienie środków umożliwiających akademickim ekspertom adaptowanej
aktywności fizycznej określenie, opracowywanie, optymalizację, dodanie i/lub
rozszerzenie, wdrażanie i ocenę potrzebnych programów adaptowanej aktywności
fizycznej, w ramach istniejących programów dla medycznych i paramedycznych
specjalistów, jak również nauczycieli wychowania fizycznego i kinezjologów.
Integracja uzupełniających kursów obowiązkowych, takich jak „Wskazania i
przeciwwskazania dla sportu i adaptowanej aktywności fizycznej w rehabilitacji” oraz
„Pedagogiczne aspekty adaptowanej aktywności fizycznej” w ramach istniejących
programów dla medycznych i paramedycznych specjalistów, jak również nauczycieli
wychowania fizycznego oraz kinestezjologów, w celu kształcenia specjalistów o
odpowiednich kompetencjach, umożliwiających im opracowanie, organizację i
koordynację wartościowego i skutecznego programu adaptowanej aktywności
fizycznej w ramach multidyscyplinarnej rehabilitacji.
Zwiększenie świadomości medycznych i paramedycznych specjalistów odnośnie roli
sportu i aktywności fizycznej jako uzupełniającej dyscypliny w istniejących
programach rehabilitacji poprzez integrację kursów adaptowanej aktywności fizycznej
w odpowiednich programach.
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4 ADAPTOWANA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W
SFERZE SPORTU
(Natalia Morgulec-Adamowicz i José Pedro Ferreira)
Sport jest często uważany za część zabawy. Zabawa z definicji jest nieużyteczną
praktyką, która obejmuje zarówno elementy intelektualne jak i fizyczne (Guttmann 2004), a
jej celem jest po prostu płynąca z niej radość. W formie zorganizowanej zabawa staje się grą.
W grze może mieć miejsce rywalizacja, albo też, czynnik ten może być wyłączony. Gry
oparte na rywalizacji są znane jako zawody, które z kolei można podzielić na intelektualne i
fizyczne. Sport łączy w sobie zarówno elementy intelektualne jak i fizyczne, ale tradycyjnie w
Europie czcimy fizyczny charakter kontekstu sportowego. Ze względu na kompleksowe
związki pomiędzy zabawą, grą i sportem definicja sportu kształtuje się różnie w różnych
częściach Europy. Zasadniczo sport można podzielić na: (a) dyscypliny sportowe związane z
udziałem w nich oraz (b) dyscypliny sportowe nastawione na wyniki. Niektórzy autorzy
różnicują dalej, wydzielając sporty dla dzieci i sporty elitarne (Sports Coach UK), w chwili
gdy inni uwzględniają także zajęcia z fitness oraz rekreacji na wolnym powietrzu (przygoda)
jako części sektora sportowego (Pilkington). Bez względu na powyższe klasyfikacje, sport
jest coraz ważniejszym fenomenem społecznym w Europie, a jego znaczenie może zostać
udokumentowane przez publikację Komisji UE - Białą księgę sportu (White Paper in Sport,
Komisja UE, 2007, str. 3), która definiuje sport jako:
....dziedzinę działalności ludzkiej, wzbudzającą duże zainteresowanie obywateli Unii
Europejskiej oraz posiadającą wielką możliwość zrzeszania ich, docierania do
wszystkich, niezależnie od wieku czy pochodzenia społecznego. Zgodnie z
listopadowym sondażem Eurobarometru około 60% Europejczyków regularnie
uprawia sport w 700 000 klubach sportowych lub poza nimi, zaś kluby te należą do
dużej liczby stowarzyszeń i federacji. Większość zajęć sportowych odbywa się w
ramach struktur amatorskich. Znaczenie sportu uprawianego zawodowo wciąż wzrasta
i przyczynia się tym samym do wzmacniania społecznej roli sportu. Sport ma nie tylko
znaczenie dla poprawy zdrowia obywateli Europy, lecz posiada również wymiar
wychowawczy oraz odgrywa rolę społeczną, kulturową i rekreacyjną. Społeczna rola
sportu daje również możliwość zacieśniania zewnętrznych relacji Unii.
Jest to z pewnością ważny temat, a część potencjału sportu uznanego przez ekspertów, jak
również europejskich polityków, jest związana z faktem, iż sport umożliwia uwzględnienie
aktywności osób niepełnosprawnych na wszystkich poziomach. Komisja UE zachęca państwa
członkowskie i organizacje sportowe do adaptowania infrastruktury sportowej, tak by
uwzględniała ona potrzeby osób niepełnosprawnych. „Państwa członkowskie i władze lokalne
powinny zapewnić dostępność infrastruktury sportowej dla osób niepełnosprawnych. Należy
przyjąć szczególne kryteria zapewniające równy dostęp do sportu wszystkim uczniom,
szczególnie dzieciom niepełnosprawnym. Propagowane będzie szkolenie instruktorów,
wolontariuszy i pracowników klubów i organizacji, w celu przygotowania ich na przyjęcie
osób niepełnosprawnych. (Biała księga sportu, str. 7-8).”

4.1 Stan adaptowanych sportów w Europie
Obecna sytuacja adaptowanej aktywności fizycznej (APA) w Europie znajduje się pod silnym
wpływem idei heterogeniczności. Niezależnie od wspólnych wytycznych Unii Europejskiej
oraz polityki dotyczącej edukacji i sportu, uwzględnionych w różnych umowach oraz
oficjalnych raportach (Proces Boloński, 2010 - Program Edukacji i Szkolenia, 1997 37
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Nicei, 1992 - Rekomendacja 1185 dotycząca polityki w sprawie rehabilitacji osób
niepełnosprawnych) powstałych w ciągu ostatnich dwóch dekad, mających na celu
zapewnienie podobnych możliwości wszystkim obywatelom europejskim, rzeczywistość
wygląda trochę inaczej. Europę nadal charakteryzuje duże zróżnicowanie w systemach
społecznych, edukacyjnych i zdrowotnych przy zastosowaniu różnych priorytetów. Systemy
te są pod silnym wpływem polityki regionalnej oraz siły gospodarczej każdego z państw.
W sporcie, ta heterogeniczność polityki jest wyraźnie akceptowana, ponieważ Unia
Europejska zakłada, że będzie odgrywać mniejszą i przede wszystkim pośrednią rolę w
polityce sportowej, ponieważ (a) sport jest zazwyczaj uważany za dziedzinę znajdującą się
poza kompetencjami nadanymi jej przez państwa członkowskie oraz (b) sport zasadniczo jest
organizowany wewnętrznie, na poziomie kontynentu europejskiego (który nie odpowiada
zasięgowi Unii Europejskiej) lub globalnie. Idea heterogeniczności wiąże się z procesem
przyjmowania nowych państw członkowskich, co jeszcze bardziej zwiększa dywersyfikację
Unii. Powoduje to bezpośredni wpływ na typ i jakość usług oferowanych różnym obywatelom
Europy w poszczególnych państwach członkowskich.
W związku z tym, że APA obejmuje przede wszystkim świadczenie usług oraz
akademicki przedmiot badań, uważa się, że jakość i dostępność usług APA wygląda różnie w
poszczególnych krajach, a wpływ na nią wywiera polityka prowadzona w zakresie edukacji,
sportu i zdrowia oraz priorytety każdego z państw członkowskich. Niektóre Państwa oferują
dobrą jakość usług i systemy kształcenia specjalistów pracujących z niepełnosprawnymi
osobami, w chwili gdy inne państwa dysponują dobrze rozwiniętym programem studiów
APA, ale mają ograniczone usługi. Z kolei jeszcze inne państwa nie dysponują ani usługami
ani programami studiów.
Można zidentyfikować cztery różne grupy państw europejskich na podstawie
informacji zebranych w trakcie tego projektu, w dziesięciu różnych krajach europejskich:
Kraje, gdzie APA funkcjonuje jako zawód i gdzie oferowane są usługi w trzech sferach
interwencji (edukacja, sport i rehabilitacja) oraz gdzie usługi są finansowane przez władze
(np.: Finlandia).
Kraje, gdzie APA funkcjonuje jako zawód i gdzie oferowane są usługi w jednej z trzech
sfer interwencji, a usługi związane z pozostałymi dwoma sferami są oferowane przez
specjalistów z doświadczeniem w APA (np.: Belgia, Republika Czeska, Francja,
Szwecja).
Kraje, gdzie APA nie występuje jako oficjalny zawód, ale gdzie usługi APA są
świadczone dla wszystkich sfer interwencji (edukacja, sport, rehabilitacja) przez innych
specjalistów posiadających podstawy z APA1 (nauczycieli WF-u, trenerów i
fizjoterapeutów), (np.: Irlandia, Łotwa, Polska, Portugalia, Wielka Brytania).
Kraje, gdzie APA nie istnieje jako oficjalny zawód i gdzie usługi APA są oferowane przez
specjalistów bez lub o niskich kwalifikacjach (wolontariat).

4.2 Czy potrzebujemy specjalistów APA? Jeśli tak, to dlaczego?
Niektórzy mogą uznać to za utopię, ale my jako podejście idealistyczne postrzegamy myśl, że
gdyby włączenie stało się rzeczywistością w państwach członkowskich UE, nie
potrzebowalibyśmy specjalistów APA. Wszyscy specjaliści posiadaliby podstawy APA w
zakresie edukacji, sportu i rehabilitacji i byliby kwalifikowani, by odpowiedzieć na potrzeby
1

W tych krajach specjalista świadczący usługi APA może zostać uznany za specjalistę APA, jeżeli APA zostanie
uznana za oficjalny zawód.
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niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych. Patrząc na to zagadnienie z tej
perspektywy, być może nie będziemy potrzebować specjalistów APA w przyszłości w
Europie, a obecna potrzeba jest jedynie tymczasowa.
Jednakże obecna rzeczywistość w Europie odbiega od tego obrazu i dlatego
potrzebujemy specjalistów APA w Europie, najprawdopodobniej przez dłuższy czas niż się
spodziewamy, ponieważ wiele krajów europejskich nadal nie świadczy odpowiedniej jakości
usług APA, a wiele niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych nadal nie ma takich
samych możliwości w zakresie sportu i rekreacji jak osoby pełnosprawne. Niestety przyszłość
nie wygląda optymistycznie jako, że ostatnio procesy polityczne w niektórych państwach
członkowskich wykazały zwolnienie, a nawet poważne cięcie inwestycji dokonanych w celu
optymalizacji jakości usług APA.

4.3 Czy potrzebujemy specjalistów APA w sporcie?
Tak. W ostatnich dekadach, ilość niepełnosprawnych sportowców biorących udział w sporcie
dramatycznie wzrosła. Sporty na najwyższym poziomie dla niepełnosprawnych są lepiej
zorganizowane i opierają się na zasadzie współzawodnictwa. Osiągnęły w ten sposób
potencjał tworzenia dodatkowych potrzeb, zarówno natury psychologicznej, technicznej jak i
taktycznej, wymagających wyższego poziomu doświadczenia oraz umiejętności, niż te
uzyskane tylko w celach terapeutycznych i rekreacyjnych.
Przez wszystkie te lata sport dla niepełnosprawnych był na tyle ważny, że budził
wzrost zainteresowania mediów sportem dla osób niepełnosprawnych oraz polityką dotyczącą
inkluzji implementowanej w większości krajów europejskich. Z drugiej strony, interesy
gospodarcze sprawiły, że świat niepełnosprawnych jest nadal nieoszlifowanym diamentem
zarówno z punktu widzenia publiczności jak i biznesu, dzięki czemu oferowane są coraz
lepsze możliwości rozwoju i warunki uprawiania sportu dla elity niepełnosprawnych
sportowców. Jednak ma to swoją cenę. Wyższy poziom współzawodnictwa, nacisk osiąganie
lepszych wyników, zróżnicowanie współzawodnictwa, zainteresowanie ze strony mediów i
sponsorów, to tylko kilka przykładów na potencjał sportu dla niepełnosprawnych, . Ta nowa
rzeczywistość wymaga dalszych wyspecjalizowanych usług w zakresie doradztwa
psychologicznego oraz szkolenia zarówno w zakresie rozwoju nowych kompetencji jak i
doświadczenia dla nowych generacji trenerów APA zaangażowanych w aktywności związane
z rekreacją i sportem.
Zapotrzebowanie na specjalistów APA w sporcie znalazło uznanie w ocenie Unii
Europejskiej w postaci 5-poziomowej struktury dla kwalifikacji i uznania kwalifikacji
trenerskich, przy podkreśleniu równości szans w sporcie, jako elementu kluczowego dla
Europejskich Ram Kwalifikacji, położeniu silnego nacisku na włączenie grup mniejszości
(ENSSEE, 2007) oraz na potrzebę stworzenia odpowiednich kwalifikacji trenerskich w celu
zapewnienia możliwości pracy z tymi grupami.

4.4 Jakich profesjonalistów potrzebujemy?
Potrzebujemy wykwalifikowanych i utalentowanych specjalistów, którzy będą w stanie
odpowiedzieć na potrzeby sportowców powiązane ze sportem dla niepełnosprawnych. Ważne
jest, by wykwalifikowani specjaliści byli w stanie ocenić, zaplanować, zalecić i monitorować
sesje treningowe dobrej jakości, zgodnie z określonymi potrzebami sportowców, w
odniesieniu do różnych dyscyplin sportowych, jak również by byli w stanie zrozumieć
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zachowanie sportowców zarówno w trakcie treningu jak i zawodów i motywować ich do
skupienia się na wstępnie wyznaczonych celach.
Projekt EUSAPA ma na celu ustalenie głównych wytycznych dla kluczowych ról oraz
kluczowych funkcji, jak również ram wiedzy, kompetencji oraz umiejętności dla specjalistów
pracujących w kontekście sportu dla osób niepełnosprawnych / treningu APA. Ten typ
wytycznych opracowany w pierwszym stadium projektu to zagadnienia ogólne, mające
zastosowanie na obu poziomach zidentyfikowanych dla celów zawodowych w zakresie
trenowania (ENSSEE, 2007):
a) Trenowanie sportowców ukierunkowanych na udział, np. trenerzy zaangażowani w trening
rekreacyjny lub nieformalny;
b) Trenowanie sportowców zorientowanych na wyniki, np. trenowanie oficjalnych
sportowców/zespołów nastawianych na osiąganie wyników.
Przyszłe stadia tego projektu skoncentrują się na definicji określonych kompetencji,
umiejętności i wiedzy, w oparciu o zmienioną strukturę 4 poziomów dla uznania kompetencji
i kwalifikacji trenerów, zasugerowaną przez ENSSEE (2007), zapewniając szczegółowy opis
dla minimalnych wymagań, które muszą zostać spełnione dla każdego z poziomów.

4.5 Co możemy zrobić, aby polepszyć tę sytuację?
Głównym zadaniem projektu Europejskich Standardów w Adaptowanej Aktywności
Fizycznej jest zapewnienie wytycznych, w celu optymalizacji poziomu świadczenia usług w
APA, zarówno na poziomie lokalnym jak i europejskim. Główne cele projektu to:
(a) Opisanie kompetencji specjalistów dla każdej z trzech sfer Adaptowanych Aktywności
Fizycznych: (1) Adaptowane wychowanie fizyczne w szkołach; (2) Adaptowany sport i
rekreacja; (3) Adaptowane aktywności fizyczne w rehabilitacji;
(b) Identyfikacja potrzeb dla każdej sfery APA we wszystkich państwach partnerskich;
(c) Określenie standardów akademickich (kompetencji związanych z przedmiotem oraz
wyników nauczania) dla trzech sfer APA oraz opracowanie międzynarodowych ram
akademickich, w celu zagwarantowania jakości zawodowego przygotowania na polu APA na
poziomie europejskim.

4.6 Trener APA – opis zawodu
Charakter prac trenerów sportowych oraz instruktorów został już opisany w ramach
Europejskiej klasyfikacji sportu i zawodów związanych ze sportem (European Classification
of Sport and Sport Related Occupations - NEORS2) stanowiącej europejską klasyfikację
zawodów dla sektora sportowego opracowaną przez Europejską klasyfikację sportu i
czynności sportowych (European Observatoire of Sport and Employment -EOSE). Trenerzy
sportowi i instruktorzy planują, opracowują, wdrażają i oceniają programy szkoleniowe oraz
sesje mające na celu pracę ze sportowcami/zespołami oraz osobami uprawiającymi sport,
podnoszącymi ich kondycję i wydajność (EOSE, 2008a).
W celu opisania i określenia charakteru pracy trenerów APA, wykorzystano
metodologię zastosowaną w Strategii Kwalifikacji Sportu i Aktywnego Sektora
2

Nomenclature Européenne des Professions/Occupations du sport et en relation avec le sport
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Rekreacyjnego (krok 3) (EOSE, 2008b). Aby zidentyfikować kluczowe zadania i aktywności,
podejście EOSE zaleca (w kroku 3 strategii), aby skorzystać z ankiet i grup fokusowych
praktykujących specjalistów. W projekcie EUSAPA ankieta została przygotowana przez
ekspertów z 10 biorących w nim udział krajów (Belgii, Republiki Czeskiej, Finlandii, Francji,
Irlandii, Łotwy, Polski, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii) i skierowanej do trenerów z
różnych federacji sportowych i/lub rekreacyjnych, organizacji i stowarzyszeń dla osób
pełnosprawnych i niepełnosprawnych, regionalnych i lokalnych (np. Czeski Komitet
Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski, Stowarzyszenie koszykówki na wózkach
inwalidzkich w Wielkiej Brytanii, Olimpiady Specjalne w Irlandii, Szwedzka Federacja
Koszykówki, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, „CROSS”) we wszystkich państwach
partnerskich. Ponadto, eksperci zapytali wybranych trenerów APA o aktywności, w które się
angażują; o wiedzę i umiejętności wymagane dla ich zawodu; zachowania pożądane w pracy;
stosowany sprzęt i narzędzia oraz przyszłe trendy i problemy, które mogą wpłynąć na
charakter i metody ich pracy (EOSE, 2008b).

4.7 Mapa funkcjonalna (MF) trenera APA
Analiza funkcjonalna ankiety doprowadziła do opracowania Mapy funkcjonalnej
(aneks 5), która stanowi ustrukturyzowaną formę opisu funkcji trenera APA. Kluczowym
celem trenera APA jest planowanie, opracowanie, wdrażanie i ocena adaptowanych
programów trenerskich oraz sesji, mające na celu poprawę kondycji niepełnosprawnych
sportowców/zespołów lub niepełnosprawnych osób uprawiających sport. Aby osiągnąć wyżej
wymieniony cel należy spełnić pięć kluczowych sfer (planowanie, zarządzanie, trenowanie,
monitoring, rozwijanie adaptowanego sportu) wraz z kluczowymi rolami i kluczowymi
funkcjami. Kluczowe role („podstawowe funkcje”) są rozumiane jako podstawowe funkcje
wymagane do osiągnięcia określonych kluczowych sfer („główne funkcje”), w chwili gdy
kluczowe funkcje („subfunkcje”) to szczegółowe funkcje, które muszą zostać zrealizowane w
celu osiągnięcia określonych kluczowych ról. Dlatego też każda kluczowa sfera jest rozbita na
kluczowe role (A.1 do A3, B.1 do B4, C.1 itd.), które z kolei składają się z kluczowych
funkcji (A.1.1 do A.1.2, A.2.1 do A.2.3, A.3.1 do A.3.4 itd.).
Poniższa mapa funkcjonalna opisuje, których ról i funkcji można oczekiwać od trenera APA.
A. Planowanie
Wielu specjalistów uważa za najtrudniejszą część zawodu trenera APA - nauczanie i
przystosowanie, ale uważne i odpowiedzialne przygotowanie stanowi solidną podstawę dla
skutecznego i bezpiecznego szkolenia i trenowania. Nauczyciel APE musi być w stanie: (1)
Opracowywać i adaptować ćwiczenia oraz programy treningowe, (2) ocenić bieżącą sytuację
oraz historię niepełnosprawnych sportowców; oraz (3) opracować i adaptować ćwiczenia i
plany treningowe. Te kluczowe role są wymienione poniżej łącznie z kluczowymi funkcjami,
w celu szczegółowego opisu oczekiwań zawodowych.
A.1 Opracowanie i adaptowanie ćwiczeń i programów treningowych dla
niepełnosprawnych osób w odniesieniu do określonych sportów
A.1.1 Identyfikacja misji, wizji i celów organizacji w odniesieniu do możliwości dla
osób niepełnosprawnych w sporcie i rekreacji w różnych warunkach (np.
inkluzyjne/segregowane/jednolite lub konkurencyjne/rekreacyjne)
A.1.2 Identyfikacja kompetencji, środowiska i postaw wymaganych do zrealizowania
celów programu
A.2 Wstępna ocena bieżącej sytuacji i historii
41

A.2.1 Sporządzenie dokładnego raportu dotyczącego historii sportowca w celu
dalszego przygotowania do zajęć sportowych / rekreacyjnych (np. medycznego, dotyczącego
osiągnięć, społecznego, dotyczącego komunikacji itp.)
A.2.2. Ocena osoby indywidualnej pod względem: zainteresowań i motywacji; oraz
sportowym
(np.
antropometrycznym,
bioenergetycznym,
nerwowo-mięśniowym,
psychologicznym, klasyfikacji); komunikacji.
A.2.3 Ocena środowiska danej osoby (np. ekonomia, struktury sportu i rekreacji,
zewnętrznych barier, rodziny, wsparcia itp.)
A.3 Opracowanie i adaptowanie ćwiczeń i planów treningowych
A.3.1 Ustalenie krótko, średnio i długoterminowych celów opartych na silnych i
słabych stronach.
A.3.2 Identyfikacja zasobów (np. ludzkich, sprzętu, finansowych)
A.3.3 Opracowanie planu treningowego dla następujących sfer: fizycznych,
taktycznych, technicznych i psychologicznych
A.3.4 Ustalenie procesu i harmonogramu monitoringu
B. Zarządzanie
W przypadku sportów dla niepełnosprawnych trener APA może mieć do czynienia z różnymi
kwestiami związanymi z zarządzaniem, w tym: (a) komunikacja i współpraca z kluczowymi
partnerami, (b) administracja, (c) zadania związane z finansami oraz (d) zadania związane z
zasobami ludzkimi. Te kluczowe role są wymienione poniżej łącznie z kluczowymi
funkcjami, w celu szczegółowego opisu oczekiwań zawodowych.
B.1 Komunikacja i współpraca
B.1.1 Konsultacja z innymi specjalistami jako część multidyscyplinarnego zespołu
B.1.2 Komunikacja z personelem/wolontariuszami, sportowcami, rodzinami,
szkołami, organizacjami i mediami
B.2 Administracja
B.2.1 Przygotowanie raportów
B.2.2 Prowadzenie ksiąg
B.2.3. Prowadzenie korespondencji
B.3 Finanse
B.3.1 Planowanie budżetu
B.3.2 Organizacja strategii uzyskania funduszy
B.4 Zasoby ludzkie
B.4.1 Rekrutowanie i ocena personelu
B.4.2 Rekrutowanie i ocena wolontariuszy
C. Trenowanie
Większość oczekiwań od trenerów APA wiąże się z metodami i strategiami adaptacji zasad
prowadzenia treningów do potrzeb osób cierpiących na różne rodzaje niepełnosprawności. Te
kluczowe role są wymienione poniżej łącznie z kluczowymi funkcjami, w celu
szczegółowego opisu oczekiwań zawodowych.
C.0.1. Adaptowanie strategii trenerskich
C.1.1 Adaptowanie stylów nauczania w celu spełnienia potrzeb poszczególnych osób
C.1.2 Adaptowanie metod szkolenia
C.1.3 Planowanie strategii komunikacji
C.1.4 Plan strategii behawioralnych
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D. Monitoring
Kluczowa część dobrego treningu jest także związana z monitorowaniem postępu w
powiązaniu ze szkoleniem i planami ćwiczeń. Te kluczowe role są wymienione poniżej
łącznie z kluczowymi funkcjami, w celu szczegółowego opisu oczekiwań zawodowych.
D.1. Ocena wpływu oraz ponowne dostosowanie planu
D.1.1 Regularna kontrola osiągniętych celów (zgodnie z planem)
D.1.2 Ponowna ocena danej osoby i jej słabych i mocnych stron zgodnie z planem
D.1.3 Identyfikacja przyczyn osiągnięcia gorszych/lepszych niż zakładane wyniki
D.1.4 Ponowne ustalenie krótko, średnio i długoterminowych celów opartych na
silnych i słabych stronach.
D.1.5 Ponowna identyfikacja zasobów (np. ludzkich, sprzętu, finansowych)
D.1.6 Ponowne opracowanie planu treningowego dla następujących sfer: fizycznych,
taktycznych, technicznych i psychologicznych
E. Rozwój adaptowanego sportu
W związku z tym, że adaptowany sport (w niektórych krajach sport dla osób
niepełnosprawnych) oraz włączenie niepełnosprawnych sportowców do głównego nurtu
sportów w wielu krajach UE nie przebiega odpowiednio, od trenera APA oczekuje się: (a)
promowania adaptowanych sportów oraz (b) ciągłego kształcenia się. Te kluczowe role są
wymienione poniżej łącznie z kluczowymi funkcjami, w celu szczegółowego opisu
oczekiwań zawodowych.
E.1 Promowanie
E.1.1 Promowanie adaptowanego sportu
E.1.2 Lobbing na rzecz praw
E.1.3 Promowanie standardów APA włączając w to zapotrzebowanie przez
specjalistów
E.2 Ciągłe kształcenie
E.2.1 Identyfikacja własnych potrzeb dla zawodowego rozwoju
E.2.2 Zaangażowanie się w ciągły rozwój zawodowy (np. publikacje, warsztaty itp.)
E.2.3 Nawiązywanie kontaktów zawodowych
E.2.4 Samoocena
Należy wspomnieć, że w projekcie EUSAPA należy skupić się na ogólnym/kompleksowym
modelu funkcji trenera APA. Jednakże zasięg i ilość funkcji wymaganych do osiągnięcia
kluczowego celu zależy od środowiska trenera APA oraz kontekstu. Zastosowanie tego
podejścia wymaga także uwzględnienia struktury sportu dla niepełnosprawnych w krajach
UE, np. trenera APA pracującego dla dużych krajowych federacji (np. Olimpiady Specjalne
Polska), który nie będzie zajmował się księgowością (B 2.2), w chwili gdy dla trenera APA w
małych stowarzyszeniach (np. Warszawski Klub Goalball) może to być jedna z jego
codziennych funkcji.

4.8 Ramy wiedzy, kompetencji i umiejętności trenera APE
Po uzupełnieniu mapy funkcjonalnej, przeprowadzono bardziej szczegółową analizę w
celu opracowania ram wiedzy, kompetencji i umiejętności, które opisują wymogi dotyczące
pełnienia roli trenera APE (aneks 6). W bieżącym podejściu ram wiedzy, kompetencji i
umiejętności wymogi związane z działalnością trenera bazują na kluczowych rolach
opisanych w mapach funkcjonalnych (A.1 do A.3, B.1 do B.4, C.1, D.1 do D.2, oraz E.1 do
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E.2). Wszystkie wymogi dotyczące pracy są opisane w kontekście umiejętności 3 i wiedzy4
wymaganej dla trenera APA.
Ostatnio pojawiły się pewne zmiany w UE, które miały wpływ na strukturę edukacji
trenerów. ENSSEE (2007) zauważyła ważną, nową perspektywę związaną z kształceniem
trenerów, w ramach której kształcenie trenerów było silnie powiązane z sektorem wyższej
edukacji. Nacisk na zdolności do pracy i potrzeby rynku pracy mogą prowadzić do większej
interakcji pomiędzy sektorem wyższej edukacji a krajowymi/międzynarodowymi federacjami,
niż miało to miejsce wcześniej (ENSSEE, 2007). Biorąc pod uwagę ten nowy kontekst
przygotowano Europejskie Standardy Adaptowanej Aktywności Fizycznej (EUSAPA) wraz z
zaktualizowaną wersją Erasmus Mundus Master z Adaptowanej Aktywności Fizycznej
(EMMAPA), który teraz uwzględnia wstępny kurs z zasad prowadzenia treningów. Jednakże,
nadal istnieją poważne wątpliwości odnośnie uznania kwalifikacji trenera APA (wiedza,
umiejętności i kompetencje). Zaleca się, by kursy szkolenia trenerów APA zostały uznane
przez odpowiednią federację/organizację, która wyda licencje trenerskie. Ponadto w ramach
przyszłego uznania zawodowych kwalifikacji trenera APA nalezy rozróżnić nauczanie
nieformalne5 (np. wolontariusze w zajęciach sportowych dla niepełnosprawnych) a
nauczaniem bezpośrednim6 (np. członkowie rodziny osób niepełnosprawnych, którzy
angażują się w zajęcia sportowe dla niepełnosprawnych).
OPRACOWANIE
I
ADAPTOWANIE
ĆWICZEŃ
I
PROGRAMÓW
SZKOLENIOWYCH
DLA
OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I/LUB
ZE
SPECJALNYMI POTRZEBAMI DLA OKREŚLONYCH SPORTÓW
W celu opracowania i adaptowania ćwiczeń i programów treningowych dla osób
niepełnosprawnych specjalista musi być w stanie: (a) opracować odpowiedni program; (b)
nawiązać komunikację w odpowiednim środowisku; oraz (c) dokonać adaptacji w
odpowiednim środowisku
Wiedza, którą poszczególna osoba musi zdobyć w tym celu
 Misja, wizja, cele programu
 Osoby niepełnosprawne i/lub ze specjalnymi potrzebami w powiązaniu ze sportem
(ćwiczenia i trening)
 Warunki i możliwości zajęć sportowych dla osób ze specjalnymi potrzebami
 Nauki o sporcie i teoria treningu sportowego
 Zasady i klasyfikacja związane z konkretnymi dyscyplinami sportowymi
 Kwestie prawne i etyczne
 Ogólne zasady adaptacji
WSTĘPNA OCENA BIEŻĄCEJ SYTUACJI I HISTORII
W celu dokonania wstępnej oceny specjalista APA musi być w stanie: (a) rozważyć i ocenić
kwestię dostępności w kontekście związanym ze sportem; (b) użyć odpowiednich
instrumentów do oceny; oraz (c) przeanalizować i zinterpretować dane na podstawie teorii
Wiedza, którą poszczególna osoba musi zdobyć w tym celu
3

Zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów (Cedefop, 2008).
Wyniki asymilacji informacji przez nauczanie. Wiedza jest podstawą faktów, zasad, teorii i praktyk powiązanych z
obszarem badań lub pracy (Cedefop, 2008).
5
Nauczanie, które jest uwzględnione w ramach planowanych czynności, nie koniecznie uznanych za oficjalny program
nauczania (w rozumieniu celów dydaktycznych, czasu nauczania oraz wsparcia), ale które zawiera ważne elementy
dydaktyczne. Nauczanie nieformalne z założenia uwzględnia perspektywę uczącego się. Standardowo nie prowadzi do
certyfikacji (ENSSEE, 2007).
6
Nauczanie wynikające z codziennych aktywności związanych z pracą, rodziną lub rekreacją. Nie jest ono zorganizowane
ani nie posiada nadanej struktury w rozumieniu celów, czasu i wsparcia dydaktycznego. Nauczanie bezpośrednie jest w
większości przypadków prowadzone z perspektywy uczącego się. Standardowo nie prowadzi do certyfikacji (ENSSEE,
2007).
4
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Umiejętność przygotowania protokołów, informacji biograficznych etc.
Kwestie dostępności.

OPRACOWANIE I ADAPTOWANIE ĆWICZEŃ I PLANÓW TRENINGOWYCH
W celu opracowania i adaptowania planów treningowych specjalista APA musi być w stanie:
(a) zidentyfikować zasoby; (b) adaptować i korzystać z odpowiednich sprzętów; (c) stosować
zasady z teorii sportu; oraz (d) wyznaczać realistyczne cele.
Wiedza, którą poszczególna osoba musi zdobyć w tym celu
Zasady i klasyfikacje
Nauka o sporcie
Teoria treningu sportowego
Podstawy określonych dyscyplin sportowych
KOMPETENCJE POWIĄZANE Z KOMUNIKACJĄ I WSPÓŁPRACĄ
Aby zapewnić efektywną współpracę specjalista APA musi być w stanie: (a) komunikować
się z odpowiednimi sieciami wsparcia; (b) komunikować się skutecznie z uczestnikami i
grupami docelowymi; oraz (c) identyfikować i wybierać odpowiednie strategie komunikacji z
kluczowymi osobami i sieciami.
Wiedza, którą poszczególna osoba musi zdobyć w tym celu
 Metody alternatywnej komunikacji
 Ogólne strategie komunikacji
KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z ADMINISTRACJĄ
Aby zapewnić efektywną administrację specjalista APA musi być w stanie: (a) wykonywać
zadania administracyjne oraz organizować i porządkować informacje.
Wiedza, którą poszczególna osoba musi zdobyć w tym celu
 Podstawowe systemy administracyjne
 Język i IT
 Przygotowywanie raportów
FINANSE
W celu skutecznego zarządzania kwestiami finansowymi specjalista APA musi być w stanie
skutecznie zarządzać kontami i być w stanie pozyskać odpowiednie fundusze.
Wiedza, którą poszczególna osoba musi zdobyć w tym celu
 Podstawowe prowadzenie ksiąg
ZASOBY LUDZKIE
W celu skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi specjalista APA musi być w stanie
zarządzać ludźmi i rekrutować oraz oceniać pracowników i wolontariuszy.
Wiedza, którą poszczególna osoba musi zdobyć w tym celu
 Strategie motywacji i kierowania
 Zasady procesu rekrutacji
ADAPTOWANIE STRATEGII TRENERSKICH
Adaptowane prowadzenie treningów to podstawa tego zawodu. Aby go dobrze realizować
specjalista APA musi być w stanie: (a) zastosować odpowiednie metody; (b) komunikować
się; oraz (c) aktywnie angażować się w środowisko trenerskie, np. interakcje, proces
nauczania, współpraca etc.
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Wiedza, którą poszczególna osoba musi zdobyć w tym celu
 Styl i metody prowadzenia treningów
 Ogólne strategie komunikacji oraz metody komunikacji alternatywnej
 Stosowna wiedza o sporcie
OCENA WPŁYWU ORAZ PONOWNE DOSTOSOWANIE PLANU
Aby móc ocenić wpływ planu treningowego specjalista APA musi być w stanie: (a) użyć
specyficznych instrumentów oceny; (b) praktycznie interpretować, ponownie ocenić i
dostosować plan; oraz (c) dokonać samooceny.
Wiedza, którą poszczególna osoba musi zdobyć w tym celu
 Umiejętność przygotowania protokołów, informacji biograficznych etc.
PROMOWANIE
W związku z tym, że bieżąca sytuacja w większości krajów UE nie jest odpowiednia w sferze
włączania osób niepełnosprawnych do zajęć sportowych, specjalista APA powinien
promować równe warunki dostępu do WF-u dla wszystkich. Dlatego też specjalista APA musi
posiadać zdolność komunikowania się i rozwijania sieci współpracy.
Wiedza, którą poszczególna osoba musi zdobyć w tym celu
 Legislacja na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym
 Usługi wsparcia
 Marketing
CIĄGŁE KSZTAŁCENIE
Aby być na bieżąco z nowymi trendami i odkryciami w sferze treningu sportowego oraz
adaptowanych aktywności fizycznych wszyscy specjaliści APA muszą być w stanie: (a)
efektywnie zarządzać czasem; (b) akceptować/dostosowywać się do nowych trendów; (c)
identyfikować indywidualne potrzeby rozwoju zawodowego oraz (d) aktywnie angażować się
w działania innych specjalistów.
Wiedza, którą poszczególna osoba musi zdobyć w tym celu
 Ocena odpowiednich zasobów
 Możliwości dokształcenia / rozwoju kariery

4.9

Referencje

CEDEFOP (2008). Terminology of European education and training policy. Luxembourg:
Office for Official Publications of the European Communities.
ENNSE (2007). Review of the EU 5-level structure for the qualification and recognition of
coaching qualifications. Complied by the European Coaching Council, a subcommittee of the European Network of Sports Science, Education and Employment.
EOSE (2008a). Guide for the design of a european industry framework of sport and active
leisure occupations with major job descriptions (NEORS-08). EQF-Sport Project.
EOSE (2008b). A Guide to developing a sector qualification strategy including: A Functional
mapping, A Competence, Skills and Knowledge Framework, A Quality Assurance
process. EQF-Sport Project.

46

EU Commission (2007). White Paper on Sport. COM(2007) 391 final
Guttmann, A (2004 [1978]) From Ritual to Record: the Nature of Modern Sport. New York:
Columbia University Press

47

5

PODSUMOWANIE PROJEKTU EUSAPA

(Martin Kudláček)
Adaptowana aktywność fizyczna to dziedzina, która potrzebna jest Europie w 2010 r.
Zauważamy coraz bardziej intensywne włączanie niepełnosprawnych do życia społecznego, a
wraz z ich emancypacją także rosnące uczestnictwo tych osób w różnych formach aktywności
fizycznej oraz zajęciach wychowania fizycznego. Międzynarodowy ruch paraolimpijski został
zapoczątkowany w Europie, gdzie sport był uważany za integralną część rehabilitacji w Stoke
Mandeville w Wielkiej Brytanii, Kladruby w Republice Czeskiej i wielu innych ośrodkach
rehabilitacji, już od 1940 roku. Z drugiej strony w większości krajów europejskich trenerzy i
instruktorzy różnych sportów są zazwyczaj nieprzygotowani do włączenia osób
niepełnosprawnych do swojej codziennej praktyki. Istnieje także wiele powodów, dla których
należy zapewnić systemy wsparcia dla włączenia w ramach wychowania fizycznego.
Uważamy, iż bez odpowiedniego wsparcia zachodzi ryzyko, że zajęcia WF-u uwzględniające
włączenie staną się jedynie deklaracją polityczną lub truizmem bez prawdziwego
zaangażowania. Dlatego też zdecydowanie występujemy za włączeniem usług związanych z
APE w ramy krajowych przepisów prawnych, programów kształcenia oraz praktyk
terapeutycznych i trenerskich.
Adaptowane wychowanie fizyczne musi być oparte na podstawie programów
przygotowania nauczycieli wychowania fizycznego (ang. physical education teacher
preparation - PETE), a APA w ramach zajęć sportowych i rehabilitacji powinna opierać się na
podstawie treningu sportowego. Powinniśmy mieć nadzieję, że w przyszłości kompetencje
związane z APA staną się integralną częścią programów PETE oraz programów dla trenerów
i instruktorów sportowych na wszystkich poziomach i w odniesieniu do wszystkich rodzajów
sportu. Zawsze istnieje ryzyko, że kwestie związane z włączeniem zostaną zmienione
wyłącznie „na papierze” jako odpowiedź na „inicjatywę polityczną” zamiast działania w
wyniku profesjonalnego podejścia. Dlatego też musimy pracować nad: (a) dalszym rozwojem
i promowaniem kompetencji i standardów związanych z APA; (b) zmianami w krajowych
przepisach i praktykach prawnych; oraz (c) wprowadzeniem specjalistycznych studiów na
wszystkich poziomach przygotowania zanim kompetencje APA zostaną w pełni zintegrowane
w ramach wszystkich programów kształcenia specjalistów w sektorze sportowym. Dobrym
przykładem takiego programu studiów są studia magisterskie UE z APA EMMAPA 2 (aneks
7).
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6 PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI W
ADAPTOWANYM WYCHOWANIU FIZYCZNYM
Niamh Daffy, Jose Pedro Ferreira, Kati Karinharju, Aija Saari,
Hana Válková, Debbie Van Biesen

6.1
Szkolenie z adaptowanych zajęć pływackich oraz edukacji na
wolnym powietrzu w ramach programu studiów licencjackich z
wychowania fizycznego w Instytucie Technologii Tralee, Irlandia
Instytut Technologii Tralee oferuje studia Zdrowie i Rekreacja z opcją przejścia na studia
Wychowania Fizycznego na trzecim roku studiów. W ciągu pierwszych dwóch lat studiów
Zdrowie i Rekreacja, prawie połowa studentów kończy wiodący przedmiot z zakresu
pływania, odpowiadający poziomowi 1 kwalifikacji na asystentów nauczycieli pływania oraz
nauczycieli pływania. Biorąc udział w kursie na nauczycieli pływania omawiają różne rodzaje
niepełnosprawności oraz formy pracy z osobami niepełnosprawnymi. Czasami uczą
niepełnosprawne dziecko w ramach swoich praktyk szkoleniowych. Zajmują się także
działaniami mającymi na celu zwiększanie swobody zachowania w wodzie, a później
doskonalenia wszystkich stylów pływackich. Zajęcia obejmują wprowadzenie do Koncepcji
Halliwick i powiązanego z nią programu 10-punktów. Studenci zdobywają kwalifikacje na
ratownika w ramach krajowej kwalifikacji na ratownika (National Pool Lifeguard
Qualification). W ramach szkolenia na krajowe uprawnienia ratownika (National Pool
Lifeguard) studenci zdobywają wiedzę dotyczącą nadzoru i ratowania osób również,
niepełnosprawnych. Druga grupa połowy studentów kończy wiodący przedmiot z edukacji na
wolnym powietrzu, z pływaniem jako przedmiotem uzupełniającym. Przedmiot obejmuje
podstawowy poziom kursu Halliwick w trakcie drugiego roku studiów.
Na trzecim roku studenci Wychowania Fizycznego kończą moduł z adaptowanej
aktywności fizycznej: aktywność na wolnym powietrzu. Moduł ten został opracowany tak, by
nauczyć studentów pracy z osobami niepełnosprawnymi w zakresie organizacji zajęć na
wolnym powietrzu. Moduł ma na celu przygotowanie i umożliwienie studentom
organizowanie aktywności dla różnych osób, promując pełne włączenie i zabawę.
Aktywności obejmują m.in. kajakarstwo, surfing, gry przygodowe oraz wspinaczkę. Studenci
pracują wspólnie z instruktorami aktywności przygodowej (ang. Adventure Activity) w
trakcie realizacji tych aktywności z różnymi grupami ludzi. Sesje te mają charakter
warsztatów praktycznych i umożliwiają studentom połączenie wiedzy teoretycznej z
praktyką. Studenci mają także możliwość poprowadzenia aktywności pod kierunkiem i przy
wsparciu odpowiednich specjalistów. Następnie studenci muszą przygotować projekt
programu dla określonej grupy i przedstawić środki oceny poszczególnych osób. W trakcie
pracy prowadzone są notatki. Studia przypadku oraz ćwiczenia z planowania zajęć pomagają
studentom przygotować się do praktycznych warsztatów prowadzonych pod nadzorem
instruktorów specjalizujących się w zajęciach na wolnym powietrzu.
Na czwartym roku studiów Wychowania Fizycznego studenci odbywają zajęcia w
ramach modułu adaptowanej aktywności fizycznej. Moduł ten ma na celu zapewnienie
studentom wiedzy i umiejętności projektowania, realizacji i oceny zajęć wychowania
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fizycznego dla osób niepełnosprawnych, zarówno w warunkach uwzględniających włączenie
jak i w warunkach segregacji. Wykłady zapewniają teoretyczne wsparcie dla modułu, a,
zajęcia praktyczne umożliwiają studentom przeprowadzenie pod opieką wykładowców serii
zajęć dla osób niepełnosprawnych. Gdy moduł ten uwzględnia aspekty irlandzkiego
programu wychowania fizycznego, niektórzy studenci zdobywają dodatkowe doświadczenie
w zakresie pływania lub edukacji na wolnym powietrzu. Jednym z przykładów są zajęcia
pływania dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, gdzie studenci pracują z
uczestnikami kursu przez 45 minut tygodniowo przez okres 10 tygodni. Sesja obejmuje
typowo 30 minut poświęconych na zwiększenie swobody w wodzie, zdolności motorycznych
oraz technik pływania. Ostatnie 15 minut to zazwyczaj sesja poświęcona różnym rodzajom
gier, począwszy od aerobiku wodnego do gier zgodnych z koncepcją Halliwick lub siatkówki
wodnej. Osoby pływające są oceniane stosownie do ich poziomu możliwości, przy pomocy
oprogramowania „Aquaducks”, który został opracowany i wyprodukowany przez studentów
ITT.
Absolwenci studiów z Wychowania Fizycznego otrzymują dyplom ITT i mogą
kontynuować edukację w ramach studiów podyplomowych z zakresu Kształcenia i
Wychowania Fizycznego w szkołach średnich. Adaptowane elementy pływania oraz edukacji
na wolnym powietrzu, z którymi zapoznali się w ramach studiów licencjackich obejmują
wszystkiej umiejętności i kompetencje zidentyfikowane w projekcie EUSAPA w zakresie
pływania oraz edukacji na wolnym powietrzu.
Kontakt: Edukacja na wolnym powietrzu: Tomas Aylward: Email:
Tomas.Aylward@staff.ittralee.ie
Pływanie: Aoife Ni Mhuiri: Email: Aoife.NiMhuiri@staff.ittralee.ie or
Karen Weekes: Email: Karen.Weekes@staff.ittralee.ie
Związek PDP z projektem EUSAPA
Program wychowania fizycznego uwzględniający adaptowane pływanie oraz edukację na
wolnym powietrzu, realizowany przez Instytut Technologii Tralee stanowi doskonały
przykład szkolenia nauczycieli wychowania fizycznego, w ramach którego studenci uzyskują
kompetencje potrzebne w późniejszej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami. Kluczem
do sukcesu programów powiązanych z APE, realizowanych przez ITT są zajęcia praktyczne
odbywające się pod opieką i przy wsparciu specjalistów, zapewniające uczniom pozytywne
doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Kompetencje EUSAPA zaprezentowane w tym PDP
a. Zdolność do zastosowania odpowiednich strategii wydawania instrukcji (np. sygnały
fizyczne / słowne, podpowiedzi, informacje zwrotne, wsparcie).
b. Zdolność do adaptowania zasad gier, warunków zajęć, sprzętu
c. Zdolność do korzystania z analizy zadań w kształceniu umiejętności, które powinien
opanować uczeń
d. Zdolność do współpracy z innymi specjalistami WF/APE.
Przykład dobrej praktyki został opisany przez Ursulę Barrett z Instytutu Technologii w
Tralee, Irlandia
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6.2 Szkolenie zawodowe dla nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie
adaptowanego wychowania fizycznego uczniów niepełnosprawnych
Grupa docelowa: Nauczyciele wychowania fizycznego, studenci wychowania fizycznego,
instruktorzy sportowi
Cel: Zapewnienie nauczycielom WF teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej
wykorzystania adaptowanej aktywności fizycznej w ramach ogólnego programu wychowania
fizycznego, w celu zwiększenia bezpiecznego, ukierunkowanego i skutecznego udziału
uczniów niepełnosprawnych w tych zajęciach
Opis PDP
Szkolenie zawodowe dla nauczycieli WF w zakresie adaptowanej aktywności fizycznej dla
niepełnosprawnych uczniów to czterodniowe warsztaty (36 godzin) zorganizowane w
Centrum Edukacji "A Sports" na Łotwie. Uczestnicy zdobywają wiedzę, zapoznają się ze
skutecznymi metodami itp. w celu optymalizacji swoich umiejętności. Miejscem odbywania
się zajęć jest szkoła specjalna dla uczniów niepełnosprawnych fizycznie w Rydze. W związku
z tym, że kursy zawodowe są zazwyczaj organizowane w trakcie wakacji szkolnych (jesień i
wiosna), organizatorzy mają pełny dostęp do wszystkich sal wymaganych do
przeprowadzenia zajęć, np. do sali sportowej oraz sprzętu sportowego, małych sal
gimnastycznych z lustrzanymi ścianami, szatni itp.

Warsztaty obejmują takie tematy jak:
(1) Specjalne ćwiczenia dla uczniów z wadami postawy (np.: skolioza, problemy
ortopedyczne).
(2) Adaptowane aktywności fizyczne dla uczniów z dysfunkcją narządu wzroku
(3) Adaptowane aktywności fizyczne dla uczniów z dysfunkcją narządu słuchu
(4) Adaptowane aktywności fizyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
(5) Adaptowane aktywności fizyczne dla uczniów z niepełnosprawnością fizyczną
(6) Taniec dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
(7) Adaptowanej aktywności fizycznej dla uczniów z zaburzeniami koncentracji oraz z
nadpobudliwością (ADHD)
(8) Co nauczyciele WF muszą wiedzieć na temat zdrowia oraz obciążenia fizycznego
uczniów niepełnosprawnych?
(9) Informacje o organizacjach sportowych oferujących pozaszkolne aktywności sportowe dla
niepełnosprawnych dzieci na Łotwie
Wszystkie warsztaty są prowadzone przez specjalistów z bogatym doświadczeniem
obejmującym ponad 10 lat pracy z niepełnosprawnymi uczniami. 70 % sesji szkoleniowej jest
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przeznaczona na zajęcia praktyczne, dzięki którym nauczyciele poznają siebie i zapoznają się
z ćwiczeniami i aktywnościami nauczanymi w trakcie warsztatów. Szkolenie zawodowe
promuje także współpracę pomiędzy różnymi specjalistami tej samej dziedziny. Jest to
doskonała okazja do wymiany pomysłów i wspólnego rozwiązywania problemów.
Związek PDP z projektem EUSAPA
Szkolenie zawodowe prowadzone na Łotwie jest doskonałym przykładem szkolenia
zawodowego dla nauczycieli WF, które pomaga im uzyskać podstawowe kompetencje
wymagane do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami oraz do zmiany ich nastawienia
wobec zajęć WF uwzględniających zasady włączenia.
Kompetencje EUSAPA zaprezentowane w tym PDP
e. Zdolność do zastosowania odpowiednich strategii wydawania instrukcji (np. sygnały
fizyczne/słowne, podpowiedzi, informacje zwrotne, wsparcie).
f. Zdolność do adaptowania zasad gier, warunków zajęć, sprzętu.
g. Zdolność do współpracy z innymi specjalistami WF/APE.
h. Zdolność do współpracy ze specjalistami ds. zdrowia i rehabilitacji (np. fizjoterapeutami,
terapeutami, logopedami, psychologami).
i. Zdolność do współpracy z organizacjami sportowymi, odpowiednimi organizacjami
profesjonalnymi dla osób niepełnosprawnych.
j. Zdolność do identyfikacji potrzeb profesjonalnego rozwoju w zakresie APE.
k. Zdolność do zaangażowania się w ciągły rozwój profesjonalny (np. czytanie publikacji
związanych z wykonywanym zawodem, uczestniczenie w konferencjach, warsztatach,
seminariach w celu uzyskania informacji o nowych trendach w APE).
Przykład dobrej praktyki został opisany przez Aija Klavina z Łotweskiej Akademii
Wychowania Fizycznego

6.3 Projekt badawczy “Nauczanie przez rówieśników dla uczniów z
poważnymi i złożonymi rodzajami niepełnosprawności w ramach zajęć WF
uwzględniających zasadę włączenia”
Grupa docelowa: Uczniowie ze złożonymi i poważnymi rodzajami niepełnosprawności,
uczniowie pełnosprawni
Cel: Zwiększenie interakcji pomiędzy uczniami z poważnymi i złożonymi rodzajami
niepełnosprawności oraz ich pełnosprawnymi rówieśnikami w ramach zajęć wychowania
fizycznego. Ponadto włączenie uczniów niepełnosprawnych w codzienne życie szkoły oraz
zwiększenie dostępu do wszystkich aktywności dla niepełnosprawnych uczniów.
Opis PDP
Projekt badawczy został przeprowadzony w dwóch szkołach podstawowych.
Uczestnikami było trzech studentów z poważnymi i złożonymi rodzajami niepełnosprawności
(porażenie mózgowe, dystrofia mięśniowa oraz niepełnosprawność intelektualna) oraz
dziewięciu pełnosprawnych uczniów, którzy pełnili rolę nauczających rówieśników. Wszyscy
niepełnosprawni uczniowie spędzali większość swojego dnia w klasie specjalnej, ale brali
udział w ogólnych zajęciach z wychowania fizycznego z dobranymi pod względem wieku
pełnosprawnymi uczniami. Klasa obejmowała około 25-30 osób. Zajęcia z wychowania
fizycznego były prowadzone przez nauczycieli WF, a niepełnosprawnym uczniom pomagali
asystenci nauczyciela oraz specjalistów od adaptowanego wychowania fizycznego (APE).
Projekt obejmował trzy fazy:
1) obserwacja zajęć wychowania fizycznego,
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2) wybór i szkolenie nauczających rówieśników,
3) wdrożenie nauczania przez rówieśników.
W trakcie obserwacji zajęć WF uczniowie niepełnosprawni najczęściej wchodzili w
interakcje z dorosłymi (np. nauczycielem APE, asystentem nauczyciela). Wszyscy uczniowie
byli socjalnie odizolowani od innych i większość aktywności wykonywali z dorosłymi. Może
być to powiązane z ciągłą bliskością asystującego personelu i uczniów niepełnosprawnych,
którzy zwiększyli zależność uczniów od dorosłych, co ograniczyło ich interakcje z
rówieśnikami z klasy.
Nauczający rówieśnicy wybrali z tej samej klasy uczniów niepełnosprawnych, by
dołączyli do nich w zajęciach WF. Nauczający rówieśnicy byli szkoleni w ramach trzech 30minutowych sesji treningowych. Uczniowie niepełnosprawni oraz przypisany do nich asystent
nauczyciela brali udział w drugiej i trzeciej sesji. Wszyscy nauczający rówieśnicy otrzymali
podręcznik szkoleniowy obejmujący pięć kroków nauczania, które musieli opanować: (1)
instrukcje (np.: wskazówki, znaki), (2) pokaz, (3) pomoc fizyczna, (4) informacja zwrotna
oraz (5) korekta błędów. W ramach drugiej i trzeciej sesji nauczający rówieśnicy
praktykowali swoje umiejętności pracując w parach z niepełnosprawnymi uczniami.
Po zakończeniu szkolenia interakcje pomiędzy studentami docelowymi oraz nauczającymi
rówieśnikami natychmiast uległy poprawie i były bardziej intensywne. Asystenci nauczyciela
i specjaliści APE monitorowali nauczanie przez rówieśników z odległości ok. 3-5 m i
zapewniali systematyczną rotację nauczających rówieśników (co 10 min.), tak by żaden z
opiekunów nie zmęczył się ani nie był przytłoczony w trakcie tego procesu. Chodzi także o
wykorzystanie wielu nauczających rówieśników oraz zastosowanie różnych opcji organizacji.
Ponadto interakcje pomiędzy niepełnosprawnymi i pozostałymi uczniami (nienauczającymi
rówieśnikami) zwiększył się nieznacznie w trakcie uczestnictwa w zajęciach nauczających
rówieśników. Uczniowie niewyznaczeni jako nauczający rówieśnicy co jakiś czas dołączali
do nauczających rówieśników i niepełnosprawnych uczniów okazując zainteresowanie i chęć
uczestnictwa w aktywnościach.
Związek PDP z projektem EUSAPA
Projekt ten przyczynił się do praktyki nauczania przez rówieśników, jako skutecznej strategii
wydawania instrukcji w celu zwiększenia interakcji pomiędzy niepełnosprawnymi i
pełnosprawnymi rówieśnikami w trakcie zajęć uwzględniających zasady włączenia.
Nauczanie przez rówieśników wydaje się być bardzo skutecznym sposobem wsparcia
adaptowanych zajęć wychowania fizycznego i w związku z tym, taka forma zajęć pwinna
zostać rozważona we wszystkich krajach europejskich.
Kompetencje EUSAPA zaprezentowane w tym PDP
a. Zdolność do przygotowania środowiska ludzkiego (personel pomocniczy, np.: asystentów
nauczyciela, nauczających rówieśników w pełni sprawnych oraz personel szkoły)
b. Zdolność do przygotowania środowiska fizycznego (miejsce, sprzęt, zaplanowanie zajęć
pod względem czasowym)
c. Ten PDP jest ponadto związany z transferem podstawowych kompetencji w celu adaptacji
i odpowiedniego wsparcia dla nauczających rówieśników.
d. Wprowadzenie nauczania przez rówieśników zależy od zdolności nauczycieli do
zapewnienia równych warunków udziału w zajęciach WF dla wszystkich uczniów oraz
zdolności do obrony praw uczniów z SEN do udziału w zajęciach WF/APE (np.: usługi
wsparcia, adaptowany sprzęt)
Przykład dobrej praktyki został opisany przez Aija Klavina z Łotweskiej Akademii
Wychowania Fizycznego
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6.4

Najlepszy start: Projekt szkół uwzględniających włączenie, Irlandia

Opis PDP
Najlepszy start: projekt szkół uwzględniających włączenie powstał w wyniku wizytacji w
szkołach w 2007 roku, przeprowadzonych przez zespół ds. rozwoju sportu Irlandzkie
Stowarzyszenie Osób na Wózkach Inwalidzkich (Irish Wheelchair Association - IWA).
Szybko stwierdzono, że nauczyciele nie mają odpowiednich zasobów, by móc zapewnić
włączenie dzieciom niepełnosprawnym fizycznie w trakcie zajęć WF. Dodatkowo
przeprowadzono badania związane z zasobami dostępnymi w wyższych szkołach
kształcących nauczycieli szkół podstawowych oraz uniwersytetach kształcących nauczycieli
wychowania fizycznego. Okazało się, że także i tutaj widoczny jest brak zasobów.
W związku z tym IWA rozpoczęło badania sylabusu Podstawowego Wychowania Fizycznego
oraz Certyfikatu Wychowania Fizycznego Młodzieży ( Primary Physical Education - PPE,
Junior Certificate Physical Education - JCPE), aby zidentyfikować strefy możliwego
wyłączenia oraz ustalić sposoby przezwyciężenia tych problemów, przy założeniu realizacji
celów określonych w sylabusie, umożliwiając nauczycielom zapewnienie odpowiednich zajęć
dla wszystkich uczestników. Pakiet zasobów koncentrował się na PPE, ponieważ te materiały
charakteryzowały się dużym potencjałem, który mógł mieć największy wpływ na zmianę
formy zajęć w jak najkrótszym czasie. Zajęcia PPE zostały podzielone na pięć grup:
lekkoatletykę, pływnie, gry, gimnastykę oraz aktywności prowadzone na wolnym powietrzu i
przygodowe, które z kolei podzielono na 22 kluczowe grupy, np.: gry zostały podzielone na
gry z piłką, kopanie, noszenie, uderzenie, itp., a te jeszcze na podgrupy (76) np.: gry z piłką są
podzielone na toczenie, rzucanie i łapanie.
Kontynuując wprowadzenie pakietu zasobów dla szkół uwzględniających zasady włączenia,
przyjęto następujące podejście w celu realizacji projektu w roku szkolnym:
regularne wizytacje szkół uwzględniających zasady włączenia;
szkolenie zawodowe z wychowania fizycznego uwzględniającego włączenie;
kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego uwzględniającego zasady włączenia;
europejski program kształcenia w zakresie wychowania fizycznego uwzględniającego
włączenie.
Pełna treść pakietu jest dostępna online na stronie www.iwasport.com.
Związek PDP z projektem EUSAPA
Ten PDP jest doskonałym przykładem z Irlandii, gdzie organizacja sportowa dla osób
niepełnosprawnych IWA opracowała i uruchomiła w 2007 roku projekt, który ma na celu
pomóc nauczycielom WF w uzyskaniu podstawowych kompetencji wymaganych do
skutecznego nauczania uczniów z niepełnosprawnyością fizyczną. Wiele organizacji
sportowych ma świadomość faktu, że dzieci z SEN muszą brać udział w zajęciach
wychowania fizycznego, aby mogły rozwijać swoje podstawowe kompetencje ruchowe, na
bazie których można budować określone umiejętności sportowe.
Kompetencje EUSAPA zaprezentowane w tym PDP
a. Zdolność do współpracy z organizacjami pozarządowymi (np. zajmującymi się prawami
dziecka)
b. Zdolność do angażowania się w ciągły rozwój profesjonalny (np. czytanie publikacji
związanych z wykonywanym zawodem, uczestniczenie w konferencjach, warsztatach,
seminariach w celu uzyskania informacji o nowych trendach w APE
c. Zdolność do zastosowania odpowiednich strategii wydawania instrukcji (np. sygnały
fizyczne/słowne, podpowiedzi, informacje zwrotne, wsparcie).
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d. Zdolność do adaptowania: zasad gry, warunków i sprzętu
e. Zdolność do korzystania z analizy zadania dla umiejętności, które powinien zdobyć uczeń
Przykład dobrej praktyki został opisany przez Nimh Daffy z Instytutu Technologii w Tralee,
Irlandia

6.5 Wsparcie edukacji specjalnej w zakresie APA, Szwecja
Opis PDP
W szwedzkich szkołach są nauczyciele kształcenia specjalnego, a każda gmina posiada zespół
wsparcia, który jest odpowiedzialny za to, by wszyscy uczniowie otrzymali wsparcie
podstawowe. Jeżeli gmina wymaga dodatkowego wsparcia, szkoła może starać się o nie w
Narodowej Agencji Edukacji Specjalnej. Agencja reprezentuje rządowe wsparcie w zakresie
edukacji specjalnej dla niepełnosprawnych uczniów.
APA jest jedną z wielu sfer, w zakresie których agencja oferuje swoje wsparcie. Musi ono
zostać udzielone na tych samych zasadach i tam, gdzie jest na nie zapotrzebowanie, na terenie
całego kraju. W chwili obecnej około 10 osób (doradców) pracuje, świadcząc wsparcie i
służąc radą w różnych kwestiach związanych z APA. Problemem jest to, by wszyscy
uczniowie zrealizowali cele kształcenia oraz by zapewnić im możliwość edukacji bazującej na
równouprawnieniu, włączeniu, dostępności i koleżeństwie. Konwencja NZ dotycząca praw
dzieci, deklaracja z Salamanki oraz Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób
Niepełnosprawnych stanowią podstawę dla organizacji programu nauczania w Szwecji.
Dlatego też edukacja musi być oparta na włączeniu i tylko w wyjątkowych przypadkach
przybierać formę kształcenia z wprowadzeniem segregacji.
Doradca z agencji zapewnia wsparcie dla nauczycieli i zarządów szkół na poziomie
indywidualnym, grupowym i organizacyjnym. Doradztwo w zakresie APA obejmuje także
konsultacje z wydawcami edukacyjnymi dotyczące opracowania odpowiednich materiałów
szkoleniowych oraz różnych projektów rozwojowych. Instytucja ta współpracuje także z
różnymi uniwersytetami w organizacji kursów i szkoleń związanych z APA, jak również
samodzielnie organizuje i uczestniczy w kursach, szkoleniach zawodowych oraz
konferencjach.
Zakres umiejętności i wiedza doradców agencji:
strategie pedagogiczne,
czynniki sukcesu dla prowadzenia zajęć WF z uwzględnieniem zasad włączenia,
rodzaje podejścia i nastawienia oraz kwestie wartości,
wpływ ruchu na rozwój i nauczanie dzieci i młodzieży,
szkolenie psychoruchowe,
podejście, metodologia i zastosowanie w praktyce,
sprzęt i materiały,
ocena i analiza.
Wysiłki podejmowane na rzecz zapewnienia konsultacji i pomocy w zakresie APA są
relatywnie młode i dlatego nadal rozwijane.
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Związek PDP z projektem EUSAPA
Jest to doskonały przykład ze Szwecji dotyczący podejmowania wysiłków na rzecz
odpowiedniego wsparcia zajęć WF z uwzględnieniem włączenia przez wyszkolonych i
doświadczonych specjalistów. Idealnie byłoby, gdyby specjaliści otrzymali wykształcenie,
które umożliwi im uzyskanie wszystkich kompetencji APA wymienionych poniżej.
Kompetencje EUSAPA zaprezentowane w tym PDP
a. Ocena potrzeb (aktualnego poziomu) uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(SEN).
b. Przystosowanie programu szkolnego w zakresie wychowania fizycznego tak, by
odpowiadał indywidualnym potrzebom wszystkich uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
c. Planowanie odpowiedniego pod względem rozwojowym nauczania APE i przygotowanie
środowiska nauczania przez przyjazdem uczniów z SEN.
d. Przystosowanie nauczania w celu spełnienia potrzeb WSZYSTKICH uczniów w zakresie
adaptowanego wychowania fizycznego.
e. Kierowanie zachowaniem uczniów, by zapewnić najbardziej optymalny i bezpieczny
sposób nauki dla WSZYSTKICH uczniów kształconych w ramach adaptowanego
wychowania fizycznego.
f. Nawiązanie odpowiedniego kontaktu z uczniami z SEN, w celu zagwarantowania, że
wszystko jest dla nich zrozumiałe i zachęcenia do pełnego zaangażowania w trakcie zajęć.
g. Ocena postępu nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w
powiązaniu z celami wyznaczonymi w ramach Indywidualnego Planu Edukacyjnego
(IPE).
h. Ocena trafności adaptacji programu dla uczniów z SEN oraz skuteczności zastosowanych
strategii nauczania.
i. Współpraca z innymi osobami wspierającymi uczniów z SEN.
j. Podnoszenie profesjonalnych umiejętności i rozbudowa wiedzy.
k. Propagowanie potrzeb i praw uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Przykład dobrej praktyki został opisany przez Lenę Hammar, Krajowuu5uua Agencja ds. Edukacji
Specjalnej

6.6 SDM – Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne –
holistyczna metoda kształcenia umiejętności społecznych i motorycznych
Opis PDP
SDM – metoda kształcenia umiejętności społecznych i motorycznych została opracowana
przez Weronikę Sherborne (1922-1990) i opiera się na teorii analizy ruchu Rudolfa Labana.
Metoda ta została opracowana w pierwszej kolejności dla potrzeb dzieci i dorosłych z
niepełnosprawnością intelektualną, ale ze względu na swoje zróżnicowanie i możliwości
adaptacji jest szeroko stosowana w szkolnictwie ogólnym i specjalnym w szkołach oraz
przedszkolach, jak również wobec osób dorosłych i starszych. Nauczyciele, trenerzy,
fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, logopedzi oraz inni specjaliści pracują z dziećmi i
dorosłymi przy zastosowaniu metody SDM w ramach terapii indywidualnej lub grupowej.
Wiele dzieci ze specjalnymi potrzebami ma problemy w kontrolowaniu ruchu, ale także w
postrzeganiu zmysłowym, percepcji, kontrolowaniu poziomu pobudzenia, koncentracji oraz
uwagi. Wszystkie te problemy sprawiają, że zdobycie umiejętności socjo-kognitywnych
(percepcja społeczna, przyjmowanie roli, rozwiązywanie problemu oraz dokładność
56

samooceny) staje się bardzo skomplikowane. Zdolność do komunikacji opiera się na rozwoju
nerwowym, a połączenia nerwowe wymagają ćwiczenia, by mogły się rozwinąć. Potrzebujemy
umiejętności socjalno-kognitywnych, własnej kompetencji oraz komunikacji w różnych
rodzajach interakcji społecznych, także na każdej lekcji i w każdej sytuacji uczenia się. Na
normalnych lekcjach WF obecnych jest wiele osób. Mamy do czynienia z nagromadzeniem
ruchu, zakłóceniami, potrzebą szybkiego uczenia się, ukrytym lub otwartym
współzawodniczeniem, a może nawet frustracją. Na lekcjach SDM próbujemy unikać tych
ukrytych problemów analizując i porównując wymogi związane z daną sytuacją oraz zdolności
dzieci. Dzieci ze specjalnymi potrzebami są często odrzucane z grupy ze względu na swoje
problemy. Niekontrolowane sytuacje w klasie mogą prowadzić do wyłączenia tych osób, które
najbardziej skorzystałyby z interakcji występujących w grupie. W przypadku zajęć WF
oznacza to brak kształcenia zarówno umiejętności ruchowych jak i socjalnych w trakcie lekcji
i w wolnym czasie. Segregacja ta ma miejsce w czasie, który jest najważniejszy dla rozwoju
dziecka. W trakcie lekcji SDM nauczyciel i pomocnicy ściśle kontrolują środowiska
nauczania. Pomagają dzieciom kontrolować sytuację, emocje oraz rozwiązywać problemy.
Jednakże nie wykonują czynności, które dzieci muszą wykonać samodzielnie! Emocjonalna
atmosfera wspiera proces nauczania i jest szczególnie ważna dla dzieci z problemami w
nauczaniu. Im większą radość sprawiają dziecku zajęcia, tym chętniej się uczy.
Metoda SDM obejmuje kształcenia podstawowych umiejętności motorycznych,
które umożliwiają nauczanie skomplikowanych umiejętności motorycznych. Większość
umiejętności sportowych wymaga połączenia umiejętności motorycznych, a te stają się
trudne, jeżeli dziecko nie potrafi wykonać ruchów symultanicznych lub ciągów ruchu. Celem
kształcenia nie jest uzyskanie określonych umiejętności sportowych, szybkości, siły mięśni
czy kondycji. Kształcenie koncentruje się na umiejętnościach i elementach procesu
kontrolowania ruchu, ale w każdym przypadku jest to bardzo zróżnicowane pod względem
fizycznym i może też być bardzo obciążające. Ćwiczenia tworzą system progresywny.
Pierwsze ćwiczenia są bardzo proste, takie jak dzieci wykonywały samodzielnie lub ze
swoimi rodzicami. Później ćwiczenia stają się trudniejsze - bez oznaczania górnej granicy.
Metoda nie korzysta z żadnych sprzętów, jedynie osób, przestrzeni i ciała.
CELE SDM ORAZ ICH TŁO
Wspieranie dziecka w pracy w kontrolowany sposób, tak by mogły rozróżniać oraz
integrować doznania. Możliwość wykorzystania informacji sensorycznych dla rozpoczęcia i
poprawy ruchu stanowi podstawę sprawnego ruchu. Dysfunkcja organów sensorycznych nie
można poprawić przez ćwiczenia ruchowe, ale problemy w integracji sensorycznej oraz
wykorzystanie informacji sensorycznych mogą zostać zmniejszone.
Wspieranie dziecka w tym, by poszukiwało doświadczeń ważnych rozwojowo dla
własnej inicjacji. Gdy dziecko opanuje podstawowe umiejętności, zacznie trenować
umiejętności motoryczne przez prawie cały dzień. Normalny rozwój motoryczny wymaga
dłuższego kształcenia niż tylko sesji terapeutycznych lub lekcji WF. Wszystkie dzieci muszą
mieć możliwość zabawy z innymi dziećmi.
Tworzenie bezpiecznych warunków i sytuacja dla rozwoju własnych kompetencji.
Ćwiczenia są dobrane tak, by dziecko mogło z powodzeniem je wykonywać. Na początku
dziecko dysponuje wsparciem, ale tak szybko jak to możliwe trening kontynuowany jes na
skutek własnej inicjatywy dziecka. Istnieje wiele możliwości zróżnicowania celów i poziomu
wymagań, tak by każde dziecko mogło znaleźć dla siebie odpowiednie ćwiczenie bez strachu
o przegraną we współzawodnictwie. Im więcej pozytywnych doświadczeń zdobywa dziecko,
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tym bardziej zajęcia sprawiają mu radość i poszukuje coraz bardziej wymagających ćwiczeń,
tak jak jego rówieśnicy.
Tworzenie sytuacji, w których dziecko trenuje umiejętności socjalno-kognitywne.
Nauczanie wraz z rówieśnikami stanowi część rozwoju zarówno umiejętności motorycznych
jak i socjalnych. Zadaniem nauczyciela jest wsparcie interakcji pomiędzy dziećmi i pomiędzy
dziećmi i dorosłymi. Celem jest to, by interakcja miała miejsce także poza godzinami
lekcyjnymi.
Wsparcie rozwoju zdolności nauczania dziecka. Poza szkoleniem umiejętności
motorycznych, SDM koncentruje się także na wsparciu rozwoju orientacji, obserwacji,
percepcji, koncentracji, pamięci, postrzegania czasu, planowania, rozwiązywania problemów i
kontrolowania poziomu aktywności. Wszystkie te umiejętności są także istotne w trakcie
zajęć szkolnych, podczas gier oraz w innych sytuacjach kontaktu z rówieśnikami.
TEMATY WIODĄCE PROGRAMU SDM
Ćwiczenia są pogrupowane w elementy podstawowych ruchów. Na początku dziecko trenuje
podstawowe umiejętności, proste, pojedyncze ruchy. Ćwiczenia stają się coraz trudniejsze
odpowiednio do rozwoju umiejętności. Główne tematy nie mogą być całkowicie oddzielone,
ponieważ wszystkie elementy zawarte są w każdym ruchu, różnica zależy jedynie od punktu,
na jaki położony zostanie nacisk.
Świadomość ciała stanowi tło dla wszystkich ruchów. Temat uwzględnia części ciała i
rozmiar, przestrzeń osobistą, lateralność itp. Dziecko uczy się nazywać swoje części ciała i
znajdować dla nich możliwości ruchowe. Dziecko uczy się kontrolować i używać je w
sposób, w jaki chce. Najbardziej problematyczną kwestią zdaje się być rozmiar ciała,
świadomość tułowia, lateralność i przekraczanie linii dzielącej ciało na pół.
Orientacja przestrzenna jest niezwykle ważna w naszym codziennym życiu, także w trakcie
gier i przemieszczania się. Temat ten dotyczy przestrzeni indywidualnej i wspólnej.
Przestrzeń indywidualna jest częścią elementów ruchu. Przestrzeń wspólna oznacza
przestrzeń, którą dzielimy z innymi ludźmi w trakcie wykonywania aktywności, wchodzenia
w relacje z innymi osobami i obiektami. Dziecko uczy się konceptów przestrzennych i tego,
jak z nich korzystać: z przodu, do przodu, do tyłu, w bok, pod, nad, w lewo, w prawo itp.
Świadomość i kontrola elementów ruchu, które oznaczają zdolność kontroli przestrzeni, czasu
i siły. Przestrzenna forma ruchu obejmuje poziomy, kierunki i szerokość ruchu i pozycji, np.
kierunki kroków lub ruchu rąk czy ciała, ruchów małych i dużych, prostych i kolistych. W
przypadku kontrolowania elementów czasu, dziecko uczy się rozpoznawać różne rytmy i
kontrolować rytm ruchu, sekwencje czasowe (to, ile trwa dane ćwiczenie, czas na wykonanie
ćwiczenia i na odpoczynek itp.) oraz prędkość ruchu. Kontrolowanie siły zależy od jej
umiejętności wykorzystania do wykonania ruchu, jak również od umiejętności rozluźniania i
napinania. W przypadku tematów związanych z elementami ruchu celem jest możliwość
zróżnicowania i kontrolowania jednego elementu jednocześnie, zadania są bardzo proste.
Przebieg ruchu jest wynikiem symultanicznego kontrolowania wszystkich elementów
ruchu i zdolności do łączenia ze sobą wzorów i ciągów ruchowych. W przypadku tego tematu
celem jest kontrolowanie bardziej skomplikowanych ruchów i sytuacji. Temat ten stanowi
podstawę specjalnych umiejętności sportowych. Praca w parach i grupach może stać się
najbardziej przyjemnym tematem i jest połączona metodycznie ze realizacją wcześniejszych
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tematów. Grupę może tworzyć jedno dziecko i jeden dorosły, wiele dzieci i dorosłych lub
dzieci bez dorosłych. Tworzenie grupy zależy od funkcjonalnego poziomu dziecka. W
szczególności, gdy niepełnosprawność dziecka jest poważna, a dzieci są impulsywne lub
zamknięte w sobie, dobrze jest mieć w grupie partnera - osobę dorosłą lub starsze dziecko dla
każdego dziecka z SEN. Role partnerów polegają na wsparciu lub asyście lub wspólnej pracy.
Aktywność dorosłych redukuje czas, a odpowiedzialność za inicjatywę, kontakt,
rozwiązywanie problemów, tworzenie i omijanie zasad itp. powinna być egzekwowana od
dziecka powoli, jednakże najszybciej jak to jest możliwe.
Etapy pracy w parach i grupach rozpoczynają się od bycia świadomym innych osób w
grupie. Cel ten dotyczy przede wszystkim osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
intelektualnej lub z autyzmem. Prawie wszystkie dzieci wymagają treningu w zakresie
tolerowania obecności i zakłóceń powodowanych przez głosy i ruch innych osób. Kolejne
kroki to nawiązanie kontaktu z partnerem i innymi osobami (kontakt wzrokowy, słowny,
dotyk), komunikacja oraz nawiązanie bliskiego kontaktu. Z czasem zadania wymagają
zwiększenia czasu pracy w grupie, rozwiązywania problemów, kreatywności, wyrażania się,
wzajemnej pomocy itp. Wynikiem powinna być płynna współpraca w różnych rolach w
ramach partnerstwa lub produktywnego zespołu. Jest to normalna zabawa.
Kontrolowanie poziomu pobudzenia
Zdolność do pracy z odpowiednią intensywnością, wyciszenie się i relaksu oraz płynna
zmiana tych poziomów zgodnie z prędkością odpowiednią do wymogów danej sytuacji są
wstępnymi warunkami pomyślnego działania. Bez odpowiedniej kontroli zdolności do
skupienia uwagi, obserwacji, uzyskania informacji, planowanie i realizowanie zadań w
przyjemny sposób nie jest możliwe. Wiele dzieci potrzebuje pomocy w nauce tych
umiejętności, szczególnie te najbardziej impulsywne. Temat ten realizowany jest w prawie
każdym zadaniu i nauczyciel musi planować wszystkie zadania, tak by dziecko uzyskało
odpowiednie wsparcie dla kontrolowanego działania. Tak, jak w przypadku pozostałych
tematów, odpowiedzialność zostaje stopniowo przenoszona na dziecko. Koncentracja,
wysiłek, a nawet emocje różnią się zdecydowanie w zależności od zajęć. Najbardziej
charakterystyczne dla tego tematu są ćwiczenia relaksacji (3-5) w trakcie lekcji. Są to istotne
ćwiczenia, tak jak pozostałe. Pomiędzy zadaniami są także „mini-przerwy”, umożliwiające
dziecku przejście z jednego zdania do kolejnego.
WNIOSKI
Bardzo istotne jest, by poświęcić odpowiedni czas na naukę, powtarzanie i doskonalenie.
Program pozostaje prawie niezmieniony przez wiele lekcji. Różne elementy mogą być
dodawane do tego samego ćwiczenia. Gdy podstawy zostaną dobrze opanowane, trening
zapewnia bardzo pozytywny impuls do dalszego rozwoju dziecka, ponieważ zdobyte
umiejętności będą stymulowały dziecko do zabawy poza terenem sali gimnastycznej i klasy.
Metoda SDM jest prosta w realizacji oraz daje dużą satysfakcję. Nauczyciel może
wykorzystać własną kreatywność w planowaniu zadań i lekcji, nie jest zobowiązany do
przestrzegania gotowych programów. SDM jest refleksyjną metodą, a nauczyciel musi być
bardzo aktywnym obserwatorem w trakcie lekcji, aby móc prześledzić indywidualne potrzeby
dziecka. Potrzebna jest tylko podstawowa wiedza (kilka dni) aby rozpocząć program. Dalsza
edukacja umożliwia przejście na coraz bardziej zaawansowane poziomy, a międzynarodowe
grupy zapewniają wsparcie, umożliwiające kontynuację zajęć.
Związek PDP z projektem EUSAPA
Jest to doskonały przykład specyficznego programu, który został wykorzystany w warunkach
adaptowanego
wychowania
fizycznego.
Może
zostać
uznany
jako
część
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psychychomotorycznej aktywności, lub po prostu ruchowej.aktywności. Uważamy, że
wszyscy specjaliści APE powinni być świadomi podstawowych zasad takich programów, aby
mogli zostać specjalistami od licencjonowanych programów, w ramach ciągłego kształcenia.
Kompetencje EUSAPA zaprezentowane w tym PDP
Zdolność do zastosowania odpowiednich strategii wydawania instrukcji (np. sygnały
fizyczne/słowne, podpowiedzi, informacje zwrotne, wsparcie).
Zdolność do korzystania z analizy zadania dla kształtowania umiejętności, które powinien
zdobyć uczeń. Zdolność do wyrażania pozytywnych/negatywnych uwag dotyczących
pożądanych/niepożądanych zachowań uczniów, gdy jest to konieczne.
Zdolność doradzania/kierowania uczniami w zakresie stosowania bardziej odpowiednich
zachowań. Zdolność do używania odpowiednich alternatywnych narzędzi komunikacji.
Przykład dobrej praktyki został opisany przez Kaisu Laasonen, Kierownika badań na
Uniwerytecie Nauk Stosowanych Saimaa w Finlandii.

6.7 Wyrażanie się przez sztukę: Maluj z nami
Opis PDP
Implementacja wielu Dni Paraolimpiad Szkolnych w Grecji stanowiła doskonałą możliwość
wdrożenia różnych form aktywności/projektów w Grecji. Ostatecznie, w ramach pracy
doktorskiej implementowano różne formy aktywności wspólnie z uczniami liceum w mieście
Serres w Grecji. Szczególnie jeden projekt (ze wszystkich trzynastu) ma wyjątkowe
znaczenie, ponieważ został przeprowadzony we wspólnocie lokalnej. Aktywność ta otrzymała
nazwę wyraź się przez sztukę: Maluj z nami.
Cele aktywności
a) Współpraca z lokalną gminą w celu zmiany ich polityki i uczulenia obywateli na
niepełnosprawność ogólnie oraz niepełnosprawność w sporcie.
b) Połączenie młodych uczniów wraz z osobami starszymi w celu zwrócenia uwagi tych
pierwszych na trudności ruchowe oraz rozpoznania wartości sportu.
c) Uczniowie uzyskują informacje o dyscyplinach paraolimpijskich i Olimpiad Specjalych
przeznaczonych dla niepełnosprawnych sportowców.
d) Osoby starsze uzyskują informacje o sportach dla osób niepełnosprawnych oraz
trudnościach ruchowych.
Środowisko : Aktywności na wolnym powietrzu w mieście.
Osoby zaangażowane w aktywność: nauczyciel plastyki, uczniowie szkoły średniej,
podopieczni domu opieki dla osób starszych, personel domu opieki, studenci uniwersytetu
Wprowadzenie do aktywności: Nauczyciel plastyki zapewnia podstawowe informacje
dotyczące paraolimpiady, dyscyplin paraolimpijskich dla osób na wózkach inwalidzkich,
programu dnia paraolimpiady szkolnej.
Uruchomienie aktywności: Kierujący dzieli grupy, przydziela im określone zadanie, pomaga
i kieruje nimi. Uczestnicy są proszeni o pomalowanie ściany, trzymając szczotkę w ustach
lub przytrzymując ją palcami stóp
Ocena: Uczestnicy zostają zaproszeni do dyskusji z nauczycielem plastyki i osobami
kierującymi grupami o tym, jakie znaczenie ma ta aktywność dla nich, dla estetyki domu
opieki oraz dla miasta ogólnie.
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Zdjęcie dzieła zwięczającego projekt

Związek PDP z projektem EUSAPA
Projekt Dnia Paraolimpiady Szkolnej wzmiankowany w tym PDP stanowi doskonały
przykład aktywności przygotowującej środowisko dla wychowania fizycznego z
uwzględnieniem włączenia. Projekt „Wyraź się przez sztukę” może pomóc poruszyć kwestię
niepełnosprawności w sporcie na forum szkoły, a wyniki takiej aktywności mogą stać się
integralną częścią środowiska szkolnego.
Kompetencje EUSAPA zaprezentowane w tym PDP
a. Zdolność do obrony równych warunków WF dla wszystkich uczniów
b. Zdolność do obrony praw uczniów z SEN do udziału w zajęciach WF/APE (np.: usługi
wsparcia, adaptowany sprzęt)
c. Zdolność do współpracy z organizacjami sportowymi, odpowiednimi organizacjami
profesjonalnymi dla osób niepełnosprawnych
d. Zdolność do współpracy z rodzicami/opiekunami uczniów z SEN
e. Zdolność do współpracy z organizacjami pozarządowymi (np.: zajmującymi się prawami
dziecka)
Przykład dobrej praktyki został opisany przez Christinę Evaggelinou z Uniwersytetu Aristotle
w Thessalonikach, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu – Serres, Grecja

6.8

Zarządzanie behawioralne w wychowaniu fizycznym

Opis PDP
Umiejętności zarządzania behawioralnego są szczególnie ważne dla nauczycieli w
systemie edukacji. Często mówimy o modyfikacji behawioralnej, w trakcie której nacisk
zostaje położony na zmieniające się zachowanie, podczas gdy w zarządzaniu behawioralnym
nacisk zostaje położony na utrzymania właściwego zacowania. Celem zarządzania
behawioralnego jest podjęcie wszystkich możliwych działań i świadoma bezczynność, w celu
nakierowania uczniów na wybór zachowania, które będzie spełniało ich osobiście, będzie
produktywne i akceptowalne społecznie. Na przykład, nauczyciel wychowania fizycznego
może wykorzystać te techniki do nauczania swoich uczniów odpowiednich zachowań
społecznych. Wiele z zastosowanych zasad i technik zarządzania zachowaniem są takie same
jak modyfikacje zachowań, jednakże są prezentowane w mniej intensywny sposób. Podejście
oparte na modyfikacji zarządzania angażuje studentów bardziej aktywnie w planowanie i
tworzenie ich własnego zachowania poprzez udział w negocjacjach ustaleń z ich
nauczycielami oraz przez udział w szkoleniu, zaprojektowanym w celu pomocy w
monitorowania i ocenianiu ich zachowania w bardziej aktywny sposób, nauczenia się technik
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samokontrolowania i rozwiązywania problemów oraz ustalaniu sobie celów i motywowania
się do ich osiągania.
Eksperci zgadzają się, że brak umiejętności zarządzania zachowaniem jest jedną z
głównych barier w skutecznym prowadzeniu zajęć z wychowania fizycznego. Niezdolność do
zarządzania zachowaniem ucznia jest najczęściej wzmiankowaną przyczyną rezygnacji z
zawodu przez początkujących nauczycieli. Problem nasila się, jeżeli duża liczba uczniów z
różnym nastawieniem emocjonalnym, społecznym kognitywnym i fizycznym bierze udział w
tych samych zajęciach WF. Ostatecznie, skuteczne zarządzanie zachowaniem stało się jeszcze
większym wyzwaniem wraz z nadejściem tendencji do włączania coraz większej liczby
uczniów, określanych jako zagrożonych lub z poważnymi problemami behawioralnymi, w
ramach zajęć ogólnych z wychowania fizycznego. Uczniowie ci reprezentują coraz większy
procent pośród wszystkich uczniów w szkołach. Zasadniczo strategie zarządzania
zachowaniem były bardzo skuteczne w niwelowaniu zamieszania i problemów w klasie.
Zadaniem wszystkich nauczycieli jest zminimalizowanie problemów behawioralnych przez
stworzenie pozytywnego środowiska nauczania. Następujące strategie pomagają
nauczycielom umocnić pożądane zachowania, by zapobiegać powstawaniu problemów na
tym tle (Dunn & Leitschuh 2006):
Strukturyzacja środowiska fizycznego: Zanim dzieci skorzystają z miejsca zajęć, powinny
wiedzieć czego się od nich oczekuje, dokąd powinny się udać i co mają robić, gdy tam dotrą.
Miejsce powinno być odpowiednio zorganizowany, a sprzęt jasno oznaczony. Punkty
aktywności na przykład mogą być politerowane lub ponumerowane tak, by pomóc uczniom,
którzy mają problemy z kierunkami.
Wzorzec: Nauczyciele muszą stanowić przykład dla swoich uczniów. Wszyscy uczniowie,
włączając osoby niepełnosprawne, postrzegają nauczyciela jako wzór właściwego
zachowania.
Utrzymywanie pożądanego zachowania: Wrażliwy nauczyciel stara się wykorzystać każdą z
nadarzających się możliwości, aby utrzymać pożądane zachowanie. Przy pomocy takich
technik, jak słowne pochwalenie i publiczne uznanie, zwiększa się prawdopodobieństwo, że
właściwe zachowania zostaną utrzymane na kolejnych zajęciach.
Regulowane pozwolenia: Czasami dobrze jest pozwolić na wyjątki lub odstępstwa w
normalnej rutynie panującej w klasie w przypadku ucznia, który ma problemy. Na przykład,
uczeń który ma wyjątkowe trudności ze spokojnym zachowaniem przed powrotem do klasy,
może zostać obciążony obowiązkiem zebrania i zwrotu sprzętu w odpowiednie miejsce.
Konsekwencje: Uczniowie muszą wiedzieć, że istnieją zasady i standardy zachowania oraz
konsekwencje związane z nieodpowiednim zachowaniem. Zasady muszą być jasne i
zrozumiałe, a konsekwencje odpowiednie do formy naruszenia.
Umowy uczeń - nauczyciel: Czasem dobrym rozwiązaniem jest zawarcie umowy pomiędzy
nauczycielem i uczniem, np. w trakcie spotkania, na którym omawiany jest problem,
oczekiwane formy zachowania oraz nagrody i ewentualne konsekwencje.
Poza formalnymi technikami pozytywnego utrzymania, modelowania czy wyeliminowania,
istnieją pewne nieformalne metody, z których skorzystać może nauczyciel, aby radzić sobie z
niepożądanym zachowaniem.
1. Nauczyciele stosują różne sygnały, aby komunikować swoje przyzwolenie lub
niezadowolenie odnośnie określonych zachowań. Niektóre z niewerbalnych technik, które
można zastosować obejmują: kontakt wzrokowy, gestykulację, strzelanie palcami,
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marszczenie brwi lub różne pozy ciała. Sygnały te, jeżeli są stosowane zanim zachowanie
wymknie się spod kontroli, mogą być bardzo skuteczne w powstrzymaniu lub minimalizacji
intensywności nieodpowiedniego zachowania.
2. Bardzo starą, ale skuteczną strategią, która może być zastosowana, gdy nauczyciel
wyczuje, że zachowanie ucznia zaczyna się pogarszać jest zbliżenie się do dziecka. Bliska
obecność nauczyciela może pomóc uczniowi odzyskać samokontrolę i/lub zakończyć
niepożądane zachowanie.
3. Większość nauczycieli jest świadomych pozytywnego wpływu dobrego humoru na napiętą
sytuację. Zabawna uwaga nauczyciela może rozładować powstałe napięcie. Oczywiście
należy uważać, żeby nie wyśmiewać ani nie popadać w sarkazm. Humor musi być w dobrym
tonie i odpowiedni do sytuacji. Dla wielu uczniów, nieodpowiednie zachowanie może być
jedyną formą zachowania znaną uczniowi, która była skuteczna w osiąganiu jego celów.
Pozytywne programowanie służy zwiększeniu opcji w gamie zachowań ucznia i zapewnia mu
większe możliwości wyboru. Ostatecznie ważne jest, by pamiętać, że to zachowanie stwarza
problemy, nie uczeń. Ważne jest takie rozróżnienie, chociaż w niektórych przypadkach uczeń
wydaje się ciągle wypróbowywać naszą cierpliwość. Oddzielenie ucznia od swojego
zachowania może zapobiec wzrostowi negatywnych uczuć, które mogą nachodzić
nauczyciela w stosunku do ucznia.
Referencje: Dunn, J.M & Leitschuh, C.A. 2006. Special Physical Education (8th. ed.).
Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt Publishing Company.
Związek PDP z projektem EUSAPA
Zarządzanie zachowaniem jest jedną z kluczowych kompetencji nauczyciela APE.
Zaprezentowany PDP stanowi podstawowe omówienie tego zagadnienia w kontekście
wychowania fizycznego.
Kompetencje EUSAPA zaprezentowane w tym PDP
a. Zdolność do wyrażania pozytywnych/negatywnych uwag dotyczących
pożądanych/niepożądanych zachowań uczniów, gdy jest to konieczne.
b. Zdolność do obserwowania i prowadzenia dokumentacji związanej z planem
zarządzania behawioralnego.
c. Zdolność doradzania/kierowania uczniami w zakresie stosowania bardziej
odpowiednich zachowań
Przykład dobrej praktyki został opisany przez Pauli Rintala z Uniwersytetu Jyväskylä
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7 PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI W ZAKRESIE
ADAPTOWANEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W
PROGRAMIE REHABILITACJI
Nidia Amorim, Patrice Flore, Tarja Javanainen-Levonen, Bartosz
Molik, Pavel Mustafin, Sandrine Tomasi,Joeri Verellen

7.1 Adaptowana aktywność fizyczna dla studentów fizjoterapii
Obszar: Edukacja
Grupa docelowa: Studenci fizjoterapii
Instytucja: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska
Cel:
Praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych dla grup ze
specjalnymi potrzebami
Możliwość osiągnięcia stopnia Instruktora Sportu Niepełnosprawnych
Doświadczenie w obszarze sportu niepełnosprawnych oraz adaptowanej aktywności
fizycznej
Szansa na przyszłe kształcenie jako: sędzia, trener, klasyfikator, menadżer
Promowanie aktywnego stylu życia i sportu niepełnosprawnych
Program:
Wydział Rehabilitacji został utworzony w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa
Piłsudskiego w Warszawie, w Polsce w 1985 r. Jego powstanie miało na celu kształcenie
specjalistów fizjoterapii. Wydział spełnia edukacyjne standardy określone przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednakże Wydział stworzył dodatkowy program APA dla
wszystkich studentów fizjoterapii. Za program APA dla studentów fizjoterapii
odpowiedzialna jest Katedra Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu.
Na pierwszym etapie (licencjat) Wydział Rehabilitacji oferuje 330 godzin wykładów i zajęć
praktycznych (15 ECTS punktów). Studenci mogą brać udział w następujących zajęciach:
teoria i metodyka specjalnego wychowania fizycznego, gry i zabawy dla osób
niepełnosprawnych, zajęcia muzyczno-ruchowe, gimnastyka, pływanie, gry zespołowe dla
osób niepełnosprawnych.
Na drugim etapie (studia magisterskie) Wydział Rehabilitacji oferuje 225 godzin wykładów i
zajęć praktycznych (11 ECTS punktów). Studenci mogą brać udział w następujących
zajęciach: metodyka dyscyplin sportowych dla osób niepełnosprawnych (gry zespołowe,
pływanie, lekkoatletyka), teoria adaptowanej aktywności fizycznej oraz teoria sportu
niepełnosprawnych.
Wydział Rehabilitacji jest niepowtarzalną strukturą z kompleksowym, wielopoziomowym
programem aktywnej rehabilitacji oraz sportu dla osób niepełnosprawnych. Nauczyciele uczą,
jak przekonać osoby niepełnosprawne do zaangażowania się w aktywną rehabilitację oraz
aktywny tryb życia. Pokazują, co osoby niepełnosprawne są w stanie zrobić. Zalecają różne
formy aktywności i różne rozwiązania praktyczne. Jednym z wyników tego programu
edukacji jest możliwość zdania egzaminu na instruktora sportu dla osób niepełnosprawnych.
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Informacje kontaktowe:
Bartosz Molik
Zakład Sportu Niepełnosprawnych; Wydział Rehabilitacji; Akademia Wychowania
Fizycznego Józefa Piłsudskiego; Marymoncka 34; 00-968 Warszawa; Polska
Tel./Faks. +48 22 835 47 98
bartosz.molik@awf.edu.pl
Ten niepowtarzalny program w kontekście adaptowanej aktywności fizycznej pomaga
rozwinąć następujące kompetencje związane z rehabilitacją:
Zrozumienie ogólnych modeli adaptacji zajęć rekreacyjnych i sportowych dla
pacjentów/klientów, przy uwzględnieniu ich profilu osobistego.
Zrozumienie i ocena związków pomiędzy czynnikami determinującymi ludzkie
funkcjonowanie.
Zrozumienie i ocena wpływu niepełnosprawności na ludzkie funkcjonowanie.
Zrozumienie wpływu i rodzajów ryzyka aktywności fizycznej.
Kompetencje pedagogiczne są rozwijane przede wszystkim w oparciu o:
Zrozumienie teorii rozwoju programu.
Opanowanie wiedzy o sporcie dla niepełnosprawnych.
Znajomość sprzętu związanego z danymi rodzajami aktywności czy sportu.
Program ten stanowi doskonałą okazję dla zapoznania się z różnymi aktywnościami
fizycznymi oferowanymi lokalnie oraz organizacjami sportowymi odpowiednimi dla
pacjentów/klientów objętych programem adaptowanej aktywności fizycznej.
Przykład dobrej praktyki został opisany przez Bartosza Molika z Akademii Wychowania
Fizycznego Józefa Piłsudskiego

7.2 Szkolenie z rehabilitacji POChP (przewlekłej obturacyjnej
choroby płuc)
Obszar: Rehabilitacja
Grupa docelowa: Pacjenci/klienci cierpiący na POChP będący w trakcie rehabilitacji
Instytucja: Dieulefit Santé, Uniwersytet Grenoble University Hôpital Sud, Grenoble, Francja
Cel:
Przygotowanie pacjentów/klientów do udziału w programach standardowej
aktywności fizycznej w ramach rehabilitacji.
Podniesienie aktywności fizycznej pacjentów/klientów oraz poziomu kondycji
fizycznej.
Promowanie aktywnego stylu życia po zakończeniu rehabilitacji.
Przygotowanie pacjentów/klientów na potrzeby reintegracji w społeczeństwie po
zakończeniu rehabilitacji.
Program:
POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc) powoduje brak tchu przy wysiłku w wyniku
problemów z oddychaniem i powoduje zwiotczenie mięśni oraz dysfunkcję, tym samym niską
tolerancję na ćwiczenia. Te ograniczenia fizyczne są związane z zanikiem mięśni i miopatią
wynikającymi z siedzącego trybu życia, zmian strukturalnych w typach tkanki mięśniowej,
braku wartości odżywczych, efektów ubocznych leczenia kortykoidami oraz stresu
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oksydacyjnego spowodowanego małym stopniem zapalenia systemowego powiązanego z
chorobą oraz paleniem papierosów. Trening w ramach rehabilitacji umożliwia obniżenie
zapotrzebowania na dostawę tlenu do płuc oraz wzmacnia siłę mięśni i wytrzymałość,
niwelując niektóre z czynników ograniczających, wspomnianych wyżej.
„Dieulefit Santé” to centrum rehabilitacji dla pacjentów z chorobami sercowo-płucnymi we
Francji, które koncentruje się na opiece nad pacjentami po zwolnieniu ze szpitala oraz ich
rehabilitacją prowadzoną przez regularne zajęcia adaptowanej aktywności fizycznej oraz
edukację w zakresie zdrowia w celu zoptymalizowania ich zdrowia i jakości życia, jak
również zwiększenia wiedzy o ich chorobie i możliwościach leczenia. Część programu
rehabilitacji stanowi program przygotowawczy z zakresu POChP skierowany na trening
pacjentów z POChP, który ma na celu polepszenie ich kondycji, zredukowanie symptomów
chorobowych oraz poprawę jakości ich życia i autonomię. Umożliwia to pacjentom
zaangażowanie w ich program rehabilitacji oraz ogólnie w różne aktywności fizyczne.
Program jest zaplanowany na okres czterech tygodni. W pierwszym dniu, ma miejsce 6minutowy test marszowy, jak również test maksymalnej wytrzymałości sercowo-płucnej w
celu analizy bezpieczeństwa ćwiczeń oraz poziomu treningu. Pacjenci zostają podzieleni na
różne grupy zależnie od zaawansowania ich choroby. Ogólna kondycja i siła mięśni są
ćwiczone poprzez różne, ciekawe adaptowane aktywności fizyczne. Program treningu jest
regularnie oceniany, aby dopasować do go potrzeb i postępu pacjenta. Pacjent, w chwili
opuszczenia centrum rehabilitacji, otrzymuje także informację o programach organizowanych
przez lokalne instytucje, pomagające utrzymać formę zdobytą w trakcie rehabilitacji oraz
kontynuowanie ćwiczeń.
Program jest koordynowany zarówno przez nauczycieli APA jak i fizjoterapeutów.
Fizjoterapeuci zapewniają standardowe ćwiczenia na cykloergometrze lub na bieżni,
szczególnie na początku rehabilitacji, w chwili gdy nauczyciele APA zapewniają ćwiczenia
fizyczne oparte na zmodyfikowanych lub adaptowanych aktywnościach sportowych,
umożliwiających pacjentom czerpanie radości z aktywności fizycznej, dzięki czemu być może
będą praktykować je dalej, po opuszczeniu centrum rehabilitacji.
Informacje kontaktowe:
Patrice Flore
Grenoble 1 Uniwersytet (Joseph Fourier); Laboratorium Badań nad Zdrowiem i Aktywnością
Fizyczną; Hôpital Sud, Szpital Uniwersytecki Grenoble; BP185; 38042 Grenoble Cedex 09;
Francja
Tel. +33 4 76 76 54 94
Faks +33 4 76 76 89 21
PFlore@chu-grenoble.fr
Ten interesujący program jest skierowany w pierwszej kolejności do klientów cierpiących na
choroby chroniczne. W odniesieniu do wymaganych kompetencji występują tu następujące
kompetencje terapeutyczne:
Zrozumienie i ocena związków pomiędzy czynnikami determinującymi ludzkie
funkcjonowanie.
Zrozumienie i ocena wpływu niepełnosprawności na ludzkie funkcjonowanie.
Zrozumienie podstawy patofizjologicznej choroby chronicznej, niepełnosprawności oraz
zaburzenia.
Zrozumienie wpływu i rodzajów ryzyka aktywności fizycznej.
Wiedza o wpływie leków na zdolność wykonywania ćwiczeń.
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Zrozumienie wskazań i przeciwwskazań dotyczących dyscyplin sportowych i adaptowanych
aktywności fizycznych w rehabilitacji konkretnych osób.
Przykład dobrej praktyki został opisany przez Sandrine Tomasi & Patrice Flore z
Uniwersytetu Grenoble we Francji.

7.3

Program ćwiczeń dla dzieci z porażeniem mózgowym

Obszar: Program rehabilitacji
Grupa docelowa: Pacjenci/klienci z porażeniem mózgowym w trakcie rehabilitacji (przede
wszystkim dzieci) – poziom I lub II skali GMFCS (Gross Motor Function Classification
System)
Cel:
Poprawa aktywności fizycznej pacjentów/klientów oraz poziomu kondycji fizycznej.
Promowanie aktywnego stylu życia po zakończeniu rehabilitacji.
Przygotowanie pacjentów/klientów na potrzeby reintegracji w społeczeństwie po
zakończeniu rehabilitacji.
Program:
Dzieci z porażeniem mózgowym cierpią na specyficzne zaburzenia ruchowe w porównaniu z
normalnie rozwijającymi się rówieśnikami. Poza tym masa mięśniowa jest na niskim
poziomie, siła mięśni jest zredukowana a ruch wymaga zużycia większej energii. Niski
poziom tej sprawności może przyczynić się do trudności w aktywności ruchowej u większości
dzieci z porażeniem mózgowym w ich codziennym życiu. Ponadto dowiedziono, że dzieci
cierpiące na hiperaktywność mają tendencję do prowadzenia siedzącego trybu życia w wieku
dorosłym oraz, że zachęcanie do rozwijania nawyków aktywności fizycznej pomaga utrwalić
wzorce aktywności, które dzieci będą kontynuowane w późniejszym wieku.
Opracowano program ćwiczeń nastawiony na rozwój funkcji, który można w prosty sposób
zastosować w praktyce klinicznej. Wszystkie dzieci, niezależnie od ich wieku i poziomu
GMFCS (I lub II), wykonywały te same ćwiczenia w trakcie programu. Dzieci pracowały w
parach w ramach sesji treningu obwodowego. Zastosowano ćwiczenia specyficzne dla danego
zadania, takie jak bieganie z nagłą zmianą kierunku, wchodzenie i schodzenie ze schodka,
ponieważ jest to ważna funkcja w codziennym życiu zarówno dzieci jak i młodzieży
cierpiącej na porażenie mózgowe. Standardowe ćwiczenia, skierowane na podniesienie
poziomu codziennego funkcjonowania, były powtarzane codziennie przez cały okres
realizowania programu. Program szkoleniowy trwał przez 8 miesięcy i obejmował dwie sesje
treningowe tygodniowo. Każda sesja trwała przez 45 minut. Każdy trening rozpoczynał się od
ok. 5 minutowego wprowadzenia. W trakcie tych 5 minut dziecko miało doczepiony monitor
pracy serca przez pierwsze 6 miesięcy, który był wykorzystywany do kierowania dzieckiem w
trakcie ćwiczeń poprawiających wydolność oddechową. Pozostały czas był wykorzystywany
na przekazanie informacji i wyjaśnienie rozpoczynającego się za moment treningu. W ciągu
kolejnych 5 minut prowadzone były różne aktywności (gry) mające na celu rozgrzanie dzieci.
W najważniejszej części treningu stosowano 8 standardowych ćwiczeń tlenowych i
beztlenowych, które były oparte na aktywnościach związanych z chodzeniem, takich jak
bieganie/szybkie chodzenie, schodzenie i wchodzenie na schodek, przechodzenie przez
schodek, schylanie się, obracanie wstawanie z podłogi. Dzieci zapisują swoje postępy na
karcie wyników. Zapisują tam ilość powtórzeń, którą udało się im wykonać. To motywuje
większość dzieci przez okres trwania programu. W związku z tym, że czas trwania ćwiczeń
zwiększa się w pierwszych trzech miesiącach, wzrasta także ilość powtórzeń, nawet jeżeli
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kondycja dzieci nie ulega poprawie. Pierwsze miesiące treningu są najtrudniejsze. Co 6
tygodni w trakcie sesji dzieci grają w jakąś grę. W ten sposób dzieci mają cel, na który
czekają. Może to być softball z przeszkodami (pomiędzy każdą bazą rozmieszczona jest
przeszkoda) lub piłka nożna.
Grupa docelowa osób z porażeniem mózgowym objętych tym programem wymaga
następujących kompetencji terapeutycznych i wiedzy:
Zrozumienie ogólnych modeli adaptacji zajęć rekreacyjnych i sportowych dla
pacjentów/klientów, przy uwzględnieniu ich profilu osobistego
Zrozumienie i ocena związków pomiędzy czynnikami determinującymi ludzkie
funkcjonowanie
Zrozumienie wpływu i rodzajów ryzyka aktywności fizycznej
Wiedza o wpływie leków na zdolność wykonywania ćwiczeń
Zrozumienie wskazań i przeciwwskazań dotyczących dyscyplin sportowych i adaptowanej
aktywności fizycznej w rehabilitacji konkretnych osób
Dobrze działający program dla osób z porażeniem mózgowym wymaga pedagogicznych
kompetencji i wiedzy:
Znajomości sprzętu związanego z danymi rodzajami aktywności czy sportu
Znajomości głównych elementów mających wpływ na proces adaptowania danych
aktywności
Kompetencje związane z zarządzaniem są ważne przede wszystkim w kontekście:
Znajomości różnych form aktywności fizycznej oferowanych przez lokalną wspólnotę
oraz organizacji sportowych odpowiednich dla pacjentów/klientów objętych programem
adaptowanej aktywności fizycznej
Przykład dobrej praktyki został zaprezentowany w książce Program ćwiczeń dla dzieci i
dorosłych z porażeniem mózgowym (Functionally based exerciseprogram for children and
adolescents with cerebral palsy) Olafa Verschurena (2009; możliwość pobrania na
www.eufapa.eu) i został opisany przez Joeri Verellen.

7.4 Kolarstwo ręczne i jazda na rowerze trzykołowym jako część
programu rehabilitacji osób z dyfunkcją kończyn dolnych
Obszar: Program rehabilitacji
Grupa docelowa: Pacjenci/klienci z dysfunkcją kończyn dolnych (w tym użytkownicy
wózków inwalidzkich) będący w trakcie rehabilitacji
Instytucja: Szpitale Uniwersyteckie UZ K.U.Leuven, Pellenberg site, Pellenberg, Belgia
Cel:
Przygotowanie pacjentów/klientów do udziału w rajdzie 20K Brukseli.
Podniesienie aktywności fizycznej pacjentów/klientów oraz poziomu wydolności
fizycznej.
Promowanie aktywnego stylu życia po zakończeniu rehabilitacji.
Przygotowanie pacjentów/klientów na potrzeby reintegracji w społeczeństwie po
zakończeniu rehabilitacji.
Program:
Rajd 20K w Brukseli stał się bardzo popularnym wydarzeniem sportowym w Belgii, w
którym co roku uczestniczy około 25 000 osób, przy czym uczestnictwo jest także
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zapewnione dla kolarzy ręcznych. Od 2005 roku, centrum rehabilitacji w Pellenberg,
stanowiące część Szpitali Uniwersyteckich Katolickiego Uniwersytetu w Leuven,
zarezerwowało miejsca dla swoich pacjentów/klientów. Aby przygotować ewentualnych
uczestników, centrum rehabilitacji opracowało programy treningowe i zorganizowało
tygodniowe sesje treningowe. Sesje te obejmują także seminaria informujące, które dotyczą
pielęgnacji, zapobiegania obrażeniom, zaletom aktywnego stylu życia itp. Program treningu
rozszerzył istniejące dotychczas programy sportowe i przyczynił się do dalszej optymalizacji
programu rehabilitacji pacjentów/klientów z dysfunkcją kończyn dolnych. Program ma na
celu optymalizację aktywności fizycznej pacjenta/klienta oraz jego wydolności. Ponadto
program promuje aktywny styl życia po zakończeniu procesu rehabilitacji i przygotowuje
pacjentów/klientów do reintegracji społecznej.
Program kolarstwa ręcznego doprowadził do powstania agencji doradczej dla kolarstwa
ręcznego i jazdy na rowerze trójkołowym. Agencja dostarcza informacji o sprzęcie,
możliwościach adaptacji, udziela wskazówek dotyczących treningu itp. Wszystko to ma na
celu promowanie kolarstwa jako środka do utrzymania aktywności fizycznej osób z
dysfunkcją kończyn dolnych.
Informacje kontaktowe:
Joeri Verellen
Wydział Rehabilitacji
Katedra Kinezjologii i Rehabilitacji
Katolicki Uniwersytet w Leuven
Tervuursevest 101
3001 Heverlee
Belgia
Tel. +32 16 32 91 27
Faks +32 16 32 91 96
joeri.verellen@faber.kuleuven.be
Grupa docelowa dla tego programu wymaga kompetencji terapeutycznych oraz wiedzy z
zakresu:
Zrozumienia ogólnych modeli adaptacji zajęć rekreacyjnych i sportowych dla
pacjentów/klientów, przy uwzględnieniu ich profilu osobistego.
Zrozumienia i oceny związków pomiędzy czynnikami determinującymi ludzkie
funkcjonowanie.
Zrozumienia wskazań i przeciwwskazań dotyczących dyscyplin sportowych i adaptowanej
aktywności fizycznej w rehabilitacji konkretnych osób.
Dobrze działający program dla osób z upośledzeniem kończyn dolnych wymaga
pedagogicznych kompetencji i wiedzy:
Znajomości sprzętu związanego z danymi rodzajami aktywności czy sportu.
Znajomości głównych elementów mających wpływ na proces adaptowania danych
aktywności.
Kompetencje związane z zarządzaniem są ważne przede wszystkim w kontekście:
Znajomości rożnych form aktywności fizycznej oferowanych przez lokalną wspólnotę
oraz organizacji sportowych odpowiednich dla pacjentów/klientów objętych programem
adaptowanej aktywności fizycznej.
Przykład dobrej praktyki został opracowany przez Joeri Verellen z KU w Leuven w Belgii.
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7.5 Piłka siatkowa na siedząco i stojąco w krajach po konfliktach
wojennych
Obszar: Program rehabilitacji
Grupa docelowa: Pacjenci/klienci w trakcie rehabilitacji z dysfunkcją kończyn dolnych (w
większości osoby z amputacjami w obrębie kończyn)
Cel:
Podniesienie aktywności fizycznej pacjentów/klientów oraz poziomu wydolności
fizycznej.
Promowanie aktywnego stylu życia po zakończeniu procesu rehabilitacji.
Przygotowanie pacjentów/klientów na potrzeby reintegracji w społeczeństwie po
zakończeniu procesu rehabilitacji.
Program:
Piłka siatkowa na siedząco to zespołowa dyscyplina paraolimpijska dla osób
niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, głownie osób z uszkodzeniem kończyn
dolnych. Piłka siatkowa na siedząco skierowana jest głownie dla osób po jednostronnej lub
obustronnej amputacji kończyny dolnej. Dyscyplinę uprawiają również osoby po poliomielitis
ocuta, z porażeniem mózgowym oraz z innymi trwałymi uszkodzeniami w obrębie układu
mięśniowo-kostnego lub nerwowego. Piłka siatkowa na siedząco wywodzi się z Europy, a
obecnie jest uprawiana na całym świecie.
Historycznie, piłka siatkowa na siedząco jest jedną z najstarszych dyscyplin paraolimpijskich.
Jej korzenie sięgają lat pięćdziesiątych ostatniego stulecia. Dane uzyskane na podstawie
przeprowadzonych badań pokazują, że piłka siatkowa na siedząco jest sportem bezpiecznym,
a ryzyko związane z urazem sportowym lub przeciążeniem jest w tej dyscyplinie niewielkie.
Jakość życia powiązana ze zdrowiem siatkarzy na siedząco jest na wyższym poziomie w
porównaniu z grupą osób niepełnosprawnych –nieaktywnych fizycznie. Piłka siatkowa na
siedząco wspiera zdrowie ogólnie jako takie, nie tylko funkcjonowanie fizyczne. Sport ten
może zostać wykorzystany jako środek rehabilitacji ruchowej dla szerokiego grona osób,
szczególnie tych z dysfunkcją kończyn dolnych.
Piłka siatkowa na siedząco nie wymaga dużych nakładów finansowych. Można w nią grać w
normalnych salach sportowych lub na wolnym powietrzu. Do rozpoczęcia gry potrzebna jest
tylko siatka i piłka do siatkówki. W piłkę siatkową na siedząco gra się bez protez. Nie
wymagany jest żaden skomplikowany sprzęt, jak np. wózki sportowe.
W trakcie gry w piłkę siatkową na siedzącą, potencjał biomechaniczny związany z tym
sportem u osób niepełnosprawnych jest taki sam jak u osób pełnosprawnych. W związku z
tym, że gra odbywa się w pozycji siedzącej, gra ta wyrównuje szanse osób niepełno- i
pełnosprawnych. Fakt ten, wraz z samą atrakcyjnością gry, stanowi doskonały powód dla
pełnosprawnych graczy do włączenia się do zespołów piłki siatkowej na siedząco. Dyscyplina
uznawana jest za sport szybki, widowiskowy i specyficzny. Zazwyczaj zespoły siatkarskie
osób pełnosprawnych przegrywają ze swoimi niepełnosprawnymi przeciwnikami podczas
wspólnej gry na siedząco.
Będąc atrakcyjnym, prostym, tanim i bezpiecznym rodzajem sportu dla osób
niepełnosprawnych, piłka siatkowa na siedząco może zostać włączona do jednej z form
adaptowanej aktywności fizycznej. Przede wszystkim jest ona skierowana do osób po
amputacji kończyn dolnych, dlatego też jest to sport szczególnie polecany w krajach, w
których zakończyły się działania wojenne i gdzie wiele osób obarczonych jest dysfunkcją
niepełnosprawności narządu ruchu.
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Ten program o międzynarodowym zasięgu pomaga osobom z różnymi rodzajami
niepełnosprawności. Wymaga przede wszystkim:
Zrozumienia wpływu i rodzajów ryzyka przypisanego do aktywności fizycznej.
Wiedzy o wpływie leków na zdolność wykonywania ćwiczeń.
Zrozumienia wskazań i przeciwwskazań dotyczących dyscyplin sportowych i adaptowanej
aktywności fizycznej w rehabilitacji konkretnych osób.
Znajomości głównych elementów mających wpływ na proces adaptowania danych
aktywności.
Znajomości rożnych form aktywności fizycznej oferowanych przez lokalną wspólnotę oraz
organizacji sportowych odpowiednich dla pacjentów/klientów objętych programem
adaptowanej aktywności fizycznej.
Umiejętności, które są istotne:
Opanowanie umiejętności bezpiecznego prowadzenia programów adaptowanej aktywności
fizycznej, włączając w to regularne oceny, korzystając ze stratyfikacji oraz analizy przed
rozpoczęciem programu.
Opanowanie umiejętności nauczania, szkolenia i trenowania (umiejętności dydaktycznych),
wymaganych dla dobrze zbalansowanego podejścia w środowisku terapeutycznym.
Zrozumienie zasad adaptowanej aktywności, gier i sportów.
Umiejętność adaptowania aktywności do funkcjonalnego potencjału uczestników.
Opanowanie profesjonalnych umiejętności inicjowania i skutecznej adaptacji procesu.
Opanowanie tych umiejętności, które są wymagane do przygotowania polityki strategicznej
dla zarządzania i integracji programu adaptowanej aktywności fizycznej w ramach
multidyscyplinarnego charakteru rehabilitacji.
Przykład dobrej praktyki został opisany przez Pavela Mustafin z Uniwersytetu Riga Stradins.

7.6 Fundacja aktywnej rehabilitacji
Obszar: Rehabilitacja
Grupa docelowa: osoby z urazem rdzenia kręgowego poruszające się na wózkach
inwalidzkich
Instytucja: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Warszawa, Polska
Cel:
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z urazem rdzenia kręgowego
Pomoc osobom z urazem rdzenia kręgowego pozwalająca wrócić do normalnego,
aktywnego życia, edukacji, pracy (aktywizacja społeczna i zawodowa)
Promocja aktywnego stylu życia i sportu
Program:
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji (FAR) rozpoczęła swoją działalność w 1988 roku. Powstała
z myślą o niesieniu pomocy osobom z poważnymi uszkodzeniami rdzenia kręgowego.
Wypadkom powodującym uszkodzenie rdzenia kręgowego ulegają 3 - 4 osoby dziennie.
Najczęściej są to ludzie młodzi, mający od 15 do 30 lat, którzy są właśnie w trakcie swojej
kariery zawodowej lub studiów. Umysłowo całkowicie sprawni, nagle stają się
niepełnosprawni w wyniku niedowładu kończyn górnych i/lub dolnych i doświadczają
wszystkich związanych z tym problemów emocjonalnych, psychologicznych i społecznych.
Nie jest im łatwo zaakceptować myśl o spędzeniu reszty życia na wózku inwalidzkim.
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Fundacja działa w oparciu o najlepsze światowe standardy, a także tworzy własne metody
rehabilitacji. Sprawuje opiekę nad tysiącami osób. FAR stara się zapewnić im wszystko to,
czego potrzebują w danym momencie. Osoby te uzyskują informacje i są uczone adaptacji do
wyzwań związanych z życiem codziennym oraz radzenia sobie z problemami osobistymi.
FAR umożliwia im również zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.
FAR wypełnia lukę pomiędzy leczeniem medycznym w szpitalu i odizolowanym przykutym
do łóżka życiem osoby niepełnosprawnej, z którym osoba z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
musi się zmierzyć po powrocie do domu ze szpitala. FAR zapewnia alternatywne sposoby
pomocy w powrocie do życia w społeczeństwie i życia zawodowego.
FAR jest jedyną w swoim rodzaju, pozarządową strukturą z kompleksowym,
wielopoziomowym programem aktywnej rehabilitacji dla osób z uszkodzeniami rdzenia
kręgowego poruszających na wózkach inwalidzkich. Jest to jedyna organizacja w Polsce
dysponująca pełnym, zaawansowanym i wydajnym programem rehabilitacji społecznej i
zawodowej dla osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego.
FAR zwraca uwagę na pierwszy kontakt z osobą po urazie rdzenia kręgowego, który uważa
za najważniejszy. Dochodzi do niego zazwyczaj w szpitalu lub centrum rehabilitacji.
Instruktorzy pierwszego kontaktu - osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, bardzo
aktywne i niezależne - odwiedzają szpital i centra rehabilitacji w całym kraju. Szukają osób z
urazem rdzenia kręgowego. Starają się przekonać te osoby do udziału w „aktywnej”
rehabilitacji. Instruktorzy ci służą jako przykład tego, co osoba po urazie rdzenia kręgowego
jest w stanie zrobić. Polecają np. obozy treningowe organizowane przez Fundację Aktywnej
Rehabilitacji. Fundacja zajmuje się także rodziną pacjenta. Udziela informacji o
możliwościach i potrzebach osoby niepełnosprawnej oraz przedstawia metody aktywnej
rehabilitacji dla personelu medycznego.
FAR organizuje specjalistyczne kursy z rehabilitacji na terenie całego kraju, prowadzone
przez instruktorów na wózkach inwalidzkich. Instruktorzy ci pełnią rolę tutorów i co
ważniejsze, zapewniają wzorzec dla osób niepełnosprawnych, które są zazwyczaj przykute do
łóżka i popadają w depresję. Na obozie w ciągu 7-dniowych warsztatów uczestnicy uczą się
wykonywać samodzielnie czynności dnia codziennego, takie jak manewrowanie „aktywnym”
typem wózka inwalidzkiego, ubieranie się, poruszanie do miasta i po mieście korzystając z
transportu publicznego itp..
Odbywają się także wykłady, seminaria i dyskusje, które obejmują całą gamę tematów,
poczynając od zdrowia, ale także poświęcone problemom psychologicznym, społecznym i
innych kwestiom praktycznym.
FAR kieruje swoją pomoc nie tylko do osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Szkoli także
lekarzy, terapeutów, pielęgniarki oraz inne osoby mające styczność z niepełnosprawnością,
popularyzując ideę aktywnej rehabilitacji. Od 1995 r. fundacja podjęła wiele wysiłków na
rzecz wprowadzenia zasad aktywnej rehabilitacji do programu szkół medycznych.
W trakcie obozów organizowanych przez FAR oraz regionalnych kursów niepełnosprawni
instruktorzy wykorzystują sport jako narzędzie do zapewnienia większej niezależności
osobom, które właśnie stały się niepełnosprawne, pomagając im tym samym wrócić do
normalnego, aktywnego życia. FAR osiągnął wiele w obszarze takich aktywności sportowych
jak żeglarstwo, kajakarstwo, pływanie i nurkowanie. Nasi instruktorzy stworzyli i wdrożyli z
powodzeniem nowy program pływania dla osób z poważnymi uszkodzeniami rdzenia
kręgowego. Każdy obóz obejmuje pięć obszarów: techniki korzystania z wózka inwalidzkiego
(techniki jazdy na wózku), ćwiczenia fizyczne i poprawa kondycji fizycznej, pływanie, tenis
stołowy i łucznictwo. Sport jako coś uniwersalnego i popularnego stanowi doskonałą
podstawę dla komunikacji i integracji osób z różnych środowisk.
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Informacje kontaktowe:
Rafał Skrzypczyk
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji (Foundation for Active Rehabilitation)
ul. Inspektowa 1
02-711 Warszawa
tel./fax: 48 22 651 88 02 (03)
info@far.org.pl
www.far.org.pl
Ten obszerny program rozwija i wymaga prawie wszystkich kompetencji, umiejętności i
rodzajów wiedzy. Szczególnie ważne są następujące umiejętności:
Oszacowanie i ocena potencjału aktywności pacjenta/klienta na podstawie testów,
obserwacji, itp., jak również opisanie wynikającego z tych badań profilu funkcjonalnego.
Opanowanie umiejętności bezpiecznego prowadzenia programów adaptowanej aktywności
fizycznej, włączając w to regularne oceny, korzystając ze stratyfikacji oraz analizy przed
rozpoczęciem programu.
Opanowanie umiejętności nauczania, szkolenia i trenowania (umiejętności dydaktycznych),
wymaganych dla dobrze zbalansowanego podejścia w środowisku terapeutycznym.
Umiejętność adaptowania aktywności do funkcjonalnego potencjału uczestników.
Opanowanie strategii zarządzania uwzględniającego model planowania w zapewnianiu
zajęć sportowych oraz aktywności fizycznych dla ludzi niepełnosprawnych.
Opanowanie tych umiejętności, które są wymagane do przygotowania polityki strategicznej
dla zarządzania i integracji programu adaptowanej aktywności fizycznej w ramach
multidyscyplinarnego charakteru rehabilitacji.
Przykład dobrej praktyki został opisany przez Bartosza Molika z Akademii Wychowania
Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska

7.7 APA w rehabilitacji – studium przypadku Satakunta/Finlandia
Autor: Starszy wykładowca, dr Tarja Javanainen-Levonen, Uniwersytet Nauk Stosowanych
Satakunta
Cele: Celem tego artykułu jest zgłębienie roli aktywności fizycznej w ramach rehabilitacji i
przedstawienie przykładów praktyk APA w różnych formach rehabilitacji.
Metody: Niniejsza ankieta jest częścią wstępnych badań prowadzonych w ramach projektu
EUSAPA i wymaga dalszej analizy. Ukierunkowane badanie zostało przeprowadzone na
wiosnę w 2009 r. w zachodniej Finlandii, w regionie Satakunta (rys.1). Ankieta została
rozesłana do 47 instytucji. Instytucje obejmowały formalne miejsca rehabilitacji: centra
rehabilitacji i ośrodki rehabilitacji przy lokalnych szpitalach, jak również mniej formalne
miejsca rehabilitacji. Nieformalne warunki rehabilitacji obejmujące instytucje skierowane są
w całości na rehabilitację klientów. Instytucje te to domy opieki i oddziały dla osób starszych
(na przykład weteranów wojennych) oraz dla klientów z określonymi potrzebami
(niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia psychiczne, nadużywanie alkoholu itp.).
Trzydzieści cztery instytucje wypełniły kwestionariusz EUSAPA. Współczynnik
odpowiedzi wyniósł 72,3%. Bazując na wynikach analizy SPSS, wybrano cztery, interesujące
przypadki do dalszego zbadania przez ekspertów APA lub innych specjalistów. Opis tych
czterech instytucji został szczegółowo omówiony w Tabeli 1.
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Rys.1 Położenie Satakunta, numer regionu 10 na mapie Finlandii
Tabela 1. Opis czterech instytucji będących przedmiotem analizy
Warunki rehabilitacji:

Klienci:

Specjalne kwestie środowiskowe:

Centrum rehabilitacji
Kankaanpää (formalne
warunki rehabilitacji) –
personel 190 osób
21 fizjoterapeutów, 2
instruktorów sportu, 1 instruktor
rekreacji
Szpital Harjavalta (formalne
warunki rehabilitacji)
Oddzielne oddziały fizjoterapii i
sportu (1 instruktor sportu/1
asystujący pielęgniarz)
Centrum rehabilitacji
Antinkartano (formalne
warunki rehabilitacji)
Oddzielne oddziały fizjoterapii i
sportu (Instruktor APA Deuapa)
Centrum Monituote
rehabilitative (nieformalne
warunki rehabilitacji)
Brak specjalistów APA

Trening neurologiczny,
mięśniowo-kostny, geriatryczny,
zawodowy
- 218 klientów
(hospitalizowanych pacjentów)

Ogrody, korty tenisowe, kręgielnia,
możliwość łowienia ryb, wioślarstwo
(Zdjęcia 1-3)

Oddział psychiatryczny (pacjenci
hospitalizowani i ambulatoryjni)

Siłownia, tenis, siatkówka, siatkówka
plażowa, minigolf, piłka nożna,
kajaki, rowery, rolki, narty, nordic
walking itp.

Osoby z niepełnosprawnością
intelektualną
100 klientów (hospitalizowanych
pacjentów)

Sale sportowe, basen, tereny
naturalne

Młodzież i osoby dorosłe z
niepełnosprawnością
intelektualną (pacjenci
ambulatoryjni)

Brak możliwości prowadzenia
ćwiczeń fizycznych

Wyniki/ankieta:
Ponad 91% wszystkich instytucji organizuje formy aktywności fizycznej dla swoich klientów.
Co najmniej cztery programy aktywności fizycznej zostały zorganizowane w 59% instytucji.
Programy aktywności fizycznej to: w większości zajęcia grupowe (pływanie, gimnastyka na
krzesłach, trening równowagi), aktywności indywidualne (na przykład pływanie dla klientów
z niepełnosprawnością intelektualną, trening gimnastyczny lub jazda na rowerze dla
pacjentów oddziału psychiatrycznego itp.), a również specjalne programy dla każdego
oddziału (na przykład dla dzieci lub dorosłych będących pacjentami oddziału
psychiatrycznego), wydarzenia sportowe etc. Aktywności prowadzą fizjoterapeuci (53%
przypadków), instruktorzy APA (12%), jak również inni specjaliści (71%). Grupa „innych
specjalistów” obejmuje na przykład asystentów fizjoterapeutów oraz asystentów pielęgniarzy.
Jedna trzecia respondentów uważa zasoby ludzkie i czas jako czynniki ograniczające
organizację aktywności fizycznej. Nastawienie specjalistów było rzadko odnotowywane.
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Zdjęcia 1-3. Opcje aktywności fizycznej oferowane w centrum rehabilitacji w Kankaanpää

Wyniki/Wywiad:
Wdrożenie aktywności fizycznej w formalnych warunkach rehabilitacji (np. centra
rehabilitacji lub oddziały szpitalne) wydaje się być oparte na planowaniu. Zgodnie z
wywiadami przeprowadzonymi ze specjalistami z tego zakresu, wdrożenie aktywności
fizycznej w ramach rehabilitacji w formalnych warunkach rehabilitacji opiera się na planach:
rocznych, okresowych, jak również na planowanych pakietach usług skierowanych do
oddziałów. Prace są prowadzone w ramach zespołów (lekarze, pielęgniarki, psychologowie,
eksperci socjalni itp.). Nie zawsze ekspert APA decyduje o zastosowaniu programu
aktywności fizycznej: może to być jednostka kierująca klienta, lekarz lub opiekun klienta.
Jednakże formę zajęć można zmienić w trakcie procesu rehabilitacji.
Eksperci APA są w dużym stopniu odpowiedzialni za planowanie i wdrożenie
programów. Zazwyczaj są członkami zespołu rehabilitującego. Dokumentacja jest
prowadzona elektronicznie w formalnych warunkach rehabilitacji. Ekspertom APA zazwyczaj
wolno zapoznać się z dokumentacją pacjenta, jako że mają oni za zadanie wykonanie oceny i
prowadzenie dokumentacji zgodnie z założeniami rehabilitacji. W niektórych przypadkach są
odpowiedzialni za pracę w ramach określonego budżetu.
W trakcie rehabilitacji, instruktorzy aktywności fizycznej prowadzą sesje doradcze na
początku programu (w ramach tych konsultacji, program może ulec zmianie). Ponadto
przeprowadzają ocenę procesu, jak również ostateczną rozmowę z klientem. Mogą
konsultować się z jednostką kierującą klienta odnośnie pomocy oraz urządzeń pomocniczych,
jak również odnośnie usług w zakresie aktywności fizycznej. Zgodnie z wywiadami, po
zakończonym procesie rehabilitacji, instruktorzy zajmują się także ustaleniem form
aktywności fizycznej we wspólnocie lokalnej klienta. Im wcześniej rozpoczną tego typu
działania, tym więcej czasu będą mogli na nie poświęcić.
W programie tygodniowym z mniejszą ilością formalnych miejsc rehabilitacji
uwzględnione zostały różne formy aktywności fizycznej, nawet bez udziału ekspertów APA.
Monituote, centrum rehabilitacji dla dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną jest
dobrym przykładem takich instytucji. Monituote prowadzi tygodniowe i sezonowe
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aktywności, jak również współpracuje w projektach aktywności fizycznej skierowanych do
swoich klientów (Zdjęcia 4-6).

Zdjęcia 4-6. Opcje form aktywności fizycznej oferowanych klientom Monituote
Wnioski: Wyniki ujawniają, że nie wszystkie jednostki rehabilitacyjne dysponują ekspertami
APA. Jednakże w Finlandii „podejście rehabilitacyjne” powinno być obecne w codziennej
praktyce. Oznacza to, że należy przeprowadzić aktywizację fizyczną wszystkich klientów. Ma
to odniesienie do wszystkich specjalistów pracujących z klientem. Dlatego też instruktorzy,
pielęgniarki, nadzorcy (odpowiedzialni za określony sprzęt w instytucjach) byli wymieniani w
wielu odpowiedziach. Aktywności fizyczne nie zawsze są zorganizowane w ten sposób, ale są
prowadzone przez instytucje. Z drugiej strony, każdy specjalista pracujący w rehabilitacji ma
za zadanie aktywizować swoich klientów, także fizycznie. Dlatego też należy więcej uwagi
poświęcić treningowi szerokiego zakresu specjalistów w celu włączenia i rozwijania
aktywności fizycznej jako części rehabilitacji dla wszystkich klientów.

Referencje:
Javanainen-Levonen, T., Heinola, J. & Kärki, A. (2010) Adapted physical activity as a
part of rehabilitation in Satakunta, Finland. Eucapa 2010, European Congress of Adapted
Physical Activity. Book of Abstracts. May 6-8, Jyväskylä, Finland, p.67.
Järvikoski, A. (2005) Disability, rehabilitation and research: some introductory remarks.
In S. Mannila and A. Järvikoski (eds.) Disability and Working life. Rehabilitation
Foundation. Working papers 32. Helsinki: University Press, 1-4.
Kuntoutusselonteko [Report on Rehabilitation]. (2002) Ministry of Social Affairs and
Health.
RIFI, Rehabilitation International in Finland (2002) Rehabilitation in Finland.
WHO (2001). International classification of functioning, disability and health. World
Health Organnisation. Geneva.
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Badanie to jest skierowane na zawodowe kompetencje pracowników rehabilitacji. Zwraca
uwagę nie tylko na rozwinięte kompetencje, ale przede wszystkim na faktyczne
zastosowanie oraz praktyczne zapotrzebowanie na specjalistów APA w rehabilitacji.
Należy pamiętać o ograniczeniach prawnych.
Przykład dobrej praktyki został opisany przez Tarję Javanainen-Levonen z Uniwersytetu
Nauk Stosowanych Satakunta
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8 PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI W ZAKRESIE
ADAPTOWANEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W
SPORCIE
Niamh Daffy, Jose Pedro Ferreira, Kati Karinharju, Aija Saari, Hana
Válková, Debbie Van Biesen

8.1 Program treningu sportowego skierowany do niepełnosprawnych
sportowców
Nazwa PDP
Program treningu sportowego skierowany do niepełnosprawnych sportowców
Opis PDP + co obejmuje ten program?
Jedną z najbardziej podstawowych potrzeb w sferze sportów we flamandzkiej części Belgii
jest zapotrzebowanie na profesjonalną pomoc. Koniecznym warunkiem do spełnienia tej
potrzeby jest odpowiedni trening oraz struktura edukacyjna. Edukacja trenerów sportowych
oraz instruktorów ma przy tym kluczowe znaczenie. Flamandzka szkoła trenerów, struktura
stworzona w ramach BLOSO odgrywa w tym procesie wiodącą rolę.
Flamandzka szkoła trenerów jest jedynym, uznanym sportowym centrum treningowym w
Belgii, które za zadanie ma szkolenie trenerów i instruktorów określonych dyscyplin
sportowych na wszystkich poziomach (od podstawowego do zaawansowanego poziomu B
i zaawansowanego poziomu A).
Flamandzka szkoła trenerów organizuje następujące kursy:
SSE: Sport specific education [Edukacja sportowa] (w ponad 50 różnych dyscyplinach
sportowych)
CSSE: Complementary sport specific education [Uzupełniająca edukacja sportowa]
(np. trenowanie niepełnosprawnych sportowców, trenowanie osób starszych, …)
Professional education [Edukacja zawodowa] (np. ratownik, koordynator pływania,
menadżer, …)
Guidance related education [Edukacja związana z pomocą] (rekreacja ruchowa,
koordynator zajęć sportowych dla młodzieży, instruktor joggingu, …)
Pozostałe kursy szkoleniowe
Szkolenie trenerów i instruktorów sportów dla osób niepełnosprawnych jest w pełni
zintegrowane z krajowymi strukturami sportowymi. Przy tym nacisk zostaje położony na
pracę nakierowaną na w pełni zintegrowane warunki na poziomie organizacyjnym i ustalenie
równych standardów jakości dla trenerów i instruktorów, niezależnie czy zajmują się oni
sportem dla osób niepełnosprawnych czy pełnosprawnych.
Celem na przyszłość jest połączenie SSE i CSSE, tak by każdy wykwalifikowany trener
danej dyscypliny sportowej posiadał także podstawową wiedzę o tym, jak adaptować
daną dyscyplinę do potrzeb sportowców niepełnosprawnych.
W chwili obecnej, jedynie w przypadku niektórych sportów SSE i CSSE są wspólne
(chodzenie, fitness, goalball i boccia). CSSE nie jest obowiązkowe ale wymagane dla
trenerów i instruktorów następujących dyscyplin sportowych: badminton, pływanie, piłka
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nożna, tenis, narciarstwo, lekkoatletyka, koszykówka, gimnastyka, judo i jeździectwo. W
przypadku trenerów i instruktorów, którzy chcą otrzymać certyfikat CSSE dla danej
dyscypliny, wymagane jest uzyskanie w pierwszej kolejności co najmniej podstawowego
poziomu SSE dla danego sportu.
Wykwalifikowany trener potrzebuje przede wszystkim podstawowej wiedzy, kompetencji i
umiejętności związanych z danym sportem, a następnie potrzebuje wiedzy, kompetencji i
umiejętności adaptowania danego sportu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na poziomie SSE to obejmuje: ogólne zasady dydaktyczne, rozwój planów treningowych,
bezpieczeństwo i zdrowie, podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych
technik i zasad taktycznych danej dziedziny sportowej, wyznaczanie celów…
Na poziomie CSSE to obejmuje: wiedzę o strukturze sportów dla niepełnosprawnych w
Belgii, stosowanie zasad dydaktycznych mających zastosowanie w przypadku osób
niepełnosprawnych (różne grupy docelowe), wiedzę i umiejętności związane z adaptowaniem
ćwiczeń i programów treningowych do potrzeb osób niepełnosprawnych, ocenę fizycznego
potencjału sportowców, kwestie zdrowia i bezpieczeństwa...
Gdzie prowadzony jest projekt?
Projekt jest realizowany we Flandrii, części Belgii, gdzie wiodącym językiem jest flamandzki.
Kursy są prowadzone w krajowych centrach BLOSO.
Kto prowadzi program?
„BLOSO” to organizacja kierowana przez Rząd Flamandzki Belgii. Pełna nazwa organizacji
brzmi „Agencja do promowania rozwoju fizycznego, sportu i rekreacji na wolnym
powietrzu”.
Odpowiedzialne za organizację jest Ministerstwo Sportu, a jej głównym zadaniem jest
zarządzanie centrami sportowymi, dotowanymi przez Flamandzką Federację Sportową oraz
prezentowanie polityki dot. sportu w Belgii, np. promocji programu „Sport dla wszystkich”.
Lokalny/krajowy/europejski zasięg programu?
Program ma zasięg krajowy, ale dotyczy jedynie północnej części Belgii (Flandrii).
Warunki segregacji/włączenia?
Włączenia
Poziom rekreacyjny/współzawodnictwa?
Trenerzy są szkoleni tak, by byli w stanie pracować na najwyższym poziomie
(współzawodnictwo), ale praca na poziomie rekreacyjnym zostaje także omówiona w trakcie
kursu.
Jaka jest grupa docelowa?
Do grupy docelowej należą wszyscy certyfikowani trenerzy, którzy chcą uzyskać dodatkową
wiedzę na temat trenowania osób niepełnosprawnych.
Dlaczego ten PDP powinien być uwzględniony w projekcie EUSAPA?
Wykwalifikowani trenerzy z głęboką wiedzą to warunek konieczny, by podnieść sport dla
osób niepełnosprawnych na wyższy poziom. Z drugiej strony trenerzy i instruktorzy na
wszystkich poziomach muszą uzyskać wiedzę o sportach dla niepełnosprawnych. Krajowy
program jest zatem skierowany na osiągnięcie dwóch celów.
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Jakie umiejętności, kompetencje i wiedza zostały zaprezentowane w tym PDP?
1. Opracowanie i adaptowanie ćwiczeń i programów szkoleniowych dla osób
niepełnosprawnych i/lub ze specjalnymi potrzebami dla określonych sportów
a. Zdolność do opracowania odpowiednich programów
b. Zdolność do komunikowania w odpowiednim środowisku
c. Zdolność do adaptowania warunków
i)
Misja, wizja, cele programu
ii)
Osoby niepełnosprawne i/lub ze specjalnymi potrzebami w
powiązaniu ze sportem (ćwiczenia i trening)
iii)
Warunki i możliwości zajęć sportowych dla osób ze specjalnymi
potrzebami
iv)
Nauka o sporcie
v)
Teoria treningu sportowego
vi)
Podstawy określonych dyscyplin sportowych
vii)
Zasady i klasyfikacje
viii) Kwestie prawne i etyczne
ix)
Ogólne zasady adaptacji
2. Wstępna ocena bieżącej sytuacji i historii
a. Zdolność do użycia określonych instrumentów oceny
b. Zdolność do analizy i interpretacji danych na podstawie wiedzy teoretycznej
c. Zdolność do analizy i oceny dostępności w kontekście określonego sportu
i) Umiejętność przygotowania protokołów, informacji biograficznych etc.
ii) Dostępność
3. Opracowanie i adaptowanie ćwiczeń i planów treningowych
a. Zdolność do identyfikacji zasobów
b. Zdolność do adaptowania i użycia odpowiedniego sprzętu
c. Zdolność do wykorzystania zasad teorii treningu sportowego
d. Zdolność do ustanawiania realistycznych celów
i)
Nauka o sporcie
ii)
Teoria treningu sportowego
iii)
Podstawy określonych dyscyplin sportowych
iv)
Zasady i klasyfikacje
4. Adaptowanie strategii trenerskich
a. Zdolność do użycia odpowiednich metod trenerskich
b. Zdolność do komunikacji
c. Zdolność do aktywnego angażowania się w środowisko szkoleniowe (np.
interakcje, proces nauczania, współpraca, etc.)
i)
Style stosowane przez instruktorów sportowych
ii)
Metody stosowane przez instruktorów sportowych
iii)
Ogólne strategie komunikacji
iv)
Metody alternatywnej komunikacji
v)
Stosowna wiedza o sporcie
5. Komunikacja i współpraca
a. Zdolność do komunikacji z odpowiednimi sieciami wsparcia
b. Zdolność do skutecznej komunikacji z uczestnikami i grupami docelowymi
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c. Zdolność do identyfikacji i wyboru odpowiednich strategii komunikacji z
kluczowymi osobami lub sieciami
i)
Ogólne strategie komunikacji
ii)
Metody alternatywnej komunikacji
6. Ocena wpływu oraz ponowne dostosowanie planu
a. Zdolność do użycia określonych instrumentów oceny
b. Zdolność do praktycznego interpretowania, ponownej oceny i wprowadzenia
zmian do planu
c. Zdolność do samooceny
i)
Umiejętność przygotowania protokołów, informacji
biograficznych etc.
7. Administracja
a. Zdolność do wykonywania zadań administracyjnych
b. Zdolność do organizacji i priorytetyzowania informacji
i)
Podstawowe systemy administracyjne
ii)
Język i IT
iii)
Przygotowywanie raportów
Przykład dobrej praktyki został opracowany przez Debbie Van Biesen z Katolickiego
Uniwersytetu w Lowanium.

8.2 Inny świat … (program dla trenerów piłki nożnej)
(Szkolenie dla trenerów UEFA skierowanych na piłkę nożną osób niepełnosprawnych.)
Kurs szkoleniowy z samodzielna pracą uczniów.
Opis PDP:
Przykład szkolenia trenerskiego, cel programu edukacyjnego:
Licencja trenerska UEFA profi-license to program edukacyjny skierowany dla przyszłych
trenerów piłki nożnej najwyższej klasy. Program trwa 2 lata. Jeden z tematów uwzględniony
w kursie dla trenerów czeskich, jest zorientowany na formy aktywności w piłce nożnej.
Trenerzy, zazwyczaj będący wcześniej wysokiej klasy piłkarzami, są przyzwyczajeni do życia
w bardzo dobrych warunkach ekonomicznych, w atmosferze sukcesu i dążenia do jak
najlepszych osiągnięć. Ich wiedza o „innym” świecie (ekonomia, problemy zdrowotne, status
społeczny, etc.) jest niewielka. Zachodzi zatem potrzeba poinformowania ich o „innych”
środowiskach wraz z możliwością uczestniczenia w aktywnościach sportowych dla osób
niepełnosprawnych. Piłkarze, trenerzy, młodzież - stanowią szeroki potencjał dla aktywności
z uwzględnieniem włączenia, sponsoring, interakcje między ludzkie itp.
Zasada programu profi-license może zostać przeniesiona na niższy poziom kształcenia
trenerów.
Program uwzględnia określone zadania:
- prezentacja wcześniejszych osobistych kontaktów trenera z osobami określanymi jako
„inni”, doświadczenie
- kontakt z centrami, domami opieki, klubami sportowymi dla osób niepełnosprawnych
(w ramach konsultacji),

81

-

trening w odpowiednim zakresie, odpowiednia komunikacja, zapisywanie wrażliwych
danych,
program szkolenia trenerów - 1 raz w roku (teoria plus praktyka),
raport końcowy,
prezentacja grupy, dyskusja.

Gdzie prowadzony jest projekt?
Czechy - co roku, jako część programu studiów UEFA profi-license, od maja do września.
Kto prowadzi program?
Program prowadzą wyszkoleni eksperci – nauczyciele kursów UEFA profi-license z
doświadczeniem w kwestiach piłki nożnej dla osób niepełnosprawnych. Krajowy Związek
Piłki Nożnej akredytowany przy UEFA prowadzi tego typu kursy wraz z:
Czesko - Morawską Federacją Piłki Nożnej (lider Panelu Edukacyjnego),
APA – Wydziałem Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Palackiego (prof. Hana
Valková, wcześniejszy członek UEFA Grass-root // Panelu ds. piłki nożnej dla osób
niepełnosprawnych),
Czeskimi Olimpiadmi Specjalnymi (Hana Valkova).
Lokalny/krajowy/europejski zasięg programu?
Ostatnio zostały przygotowane materiały dla czeskich trenerów, przetłumaczone na język
czeski i dopasowane do warunków panujących w Czechach. Istnieje możliwość zastosowania
ich w innych krajach - po przetłumaczeniu (przy zachowaniu praw autorskich grupy
ekspertów). Wyniki kursu szkoleniowego są dostępne na poziomie lokalnym - krajowym europejskim.
Warunki segregacji/włączenia?
Trenerzy są informowani o możliwościach realizowania swoich humanitarnych aktywności
zarówno w warunkach uwzględniających segregację jak i włączenie. Ich nowa wiedza,
umiejętności oraz trening praktyczny skonfrontowane z niepełnosprawnymi sportowcami
doprowadziły do:
zrozumienia różnic, kontaktu z niepełnosprawnymi kibicami,
stworzenia pozytywnego wzajemnego nastawienia,
wsparcia w kontakcie i komunikacji ze specjalnymi centrami, szkołami i klubami,
wsparcia w realizowaniu paralelnego i/lub inkluzyjnego typu wydarzeń i zawodów.
Jaka jest grupa docelowa?
Grupa docelowa: dorośli: studenci programu UEFA profi-license, wcześniejsi piłkarze.
Program:
Czas trwania i harmonogram: 4 godziny (maj) – podstawowe informacje, zasady i trening
praktyczny; Praca zespołowa: kontakt z grupami dzieci – osobami niepełnosprawnymi,
przygotowanie aktywności, wydarzeń, (maj - wrzesień) i 3 godziny: prezentacje studentów,
informacja zwrotna.
Periodyczność: Raz na rok.
Wymogi stawiane przy zakończeniu programu: prezentacja pracy zespołowej z dokumentami,
informacja zwrotna
Znacznie programu: część programu UEFA profi-license
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Opis programu szkoleniowego
Program szkolenia obejmuje 3 części:
Część wprowadzająca: 4 wykłady:
piłka nożna grassroot oraz aktywności charytatywne,
panel piłki nożnej dla osób niepełnosprawnych oraz aktywności humanitarne,
piłka nożna na paraolimpiadzie, igrzyska olimpijskie dla niesłyszących, piłka nożna
dla niewidomych, olimpiady specjalne i tydzień UEFA,
planowanie i zasady Dnia Piłki Nożnej (wydarzenia związane z piłką nożną):
wzajemne kontakty i wizyty, szkolenia, spotkania z rozdawaniem autografów,
projekt prezentacji: zarządzanie imprezą, pozycja członka zespołu, typ grupy
niepełnosprawnych uczestników, galeria zdjęć, wideo, personalna informacja zwrotna.
Praca zespołowa, zespoły po 4-6 studentów programu profi-license pogrupowane według
lokalizacji (maj - wrzesień):
znalezienie dostępnej grupy, szkoły, centrum, klubu z osobami niepełnosprawnymi,
skontaktowanie się z nimi,
przygotowanie imprezy,
przygotowanie dokumentów (wideo, zdjęcia, DVD), kontakt z mediami i
przygotowanie dokumentów PR, przygotowanie prezentacji.
Część zamykająca: 3 godziny - prezentacja, informacja zwrotna, ocena.
Materiały: pakiet szkoleniowy, dokumenty dostarczane studentom
Jakie umiejętności, kompetencje i wiedza zostały zaprezentowane w tym PDP?
zrozumienie fenomenu „innego”,
zasady komunikacji ze sportowcami cierpiącymi na różne rodzaje niepełnosprawności,
zasady adaptacji umiejętności związanych z grą w piłkę nożną powiązanych z różnymi
rodzajami niepełnosprawności,
znajomość programów: panel piłki nożnej dla niepełnosprawnych, piłka nożna
przeciwko rasizmowi, przeciw biedzie, olimpiady specjalne, tydzień UEFA,
umiejętności aranżowania i zarządzania specjalnym wydarzeniem,
umiejętności włączenia osób niepełnosprawnych do społeczeństwa poprzez sport,
prezentacja wiedzy i postaw w komunikacji z mediami w domenie
niepełnosprawności,
wiedza na temat tego, jak prezentować pozytywną świadomość publiczną,
akceptacja roli „ambasadora”,
umiejętności prowadzenia zespołu w dostępnych projektach humanitarnych.
Ocena: prezentacja, dokumenty wydarzenia grupowego
Certyfikowana kompetencja: część programu UEFA profi-license, część innej licencji
federacji piłkarskiej
Administracja:
Odpowiednia do administracji federacji piłkarskiej (wstęp, sprawdzanie programu studiów,
przejście programu Inny świat... /program dla trenerów piłkarskich/ ocena zadania).
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Strzelanie

Jest to połączenie umiejętności
dryblowania i strzelania.
Gracz w trakcie dryblowania kopie
piłkę, najlepiej palcami stóp.
Zakres ruchu kopiącej nogi jest
mniejszy niż w przypadku widzących
graczy.
Piłka powinna być blisko stopy w
chwili kopnięcia.

Przykład dobrej praktyki został opisany przez Hanę Válkovą z Uniwersytetu Palackiego w
Ołomuńcu (Republika Czeska)

8.3 Aktywność dla wszystkich – adaptowany windsurfing
Nazwa PDP
Aktywność dla wszystkich – adaptowany windsurfing
Opis PDP:
Na początku projekt stanowił cześć dodatkowego przedmiotu włączonego w 2009 r. do
programu APA dla studentów na Wydziale Usług Społecznych oraz Opieki Zdrowotnej na
Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Satakunta (SAMK). Jako przyszli specjaliści opieki
zdrowotnej oraz pomocy społecznej, studenci są przygotowani do pracy w
multidyscyplinarnych zespołach pielęgniarzy, fizjoterapeutów i pracowników społecznych
oraz do prowadzenia kursów z adaptowanego windsurfingu dla osób niepełnosprawnych.
Kurs pilotażowy adaptowanego windsurfingu został zorganizowany w lecie 2009 r. w Yyteri
(Finlandia) i w jego trakcie przetestowano i rozwinięto wiele praktycznych idei dla
dostępności, modyfikacji sprzętu, adaptacji sposobu nauczania oraz współpracy. W wyniku
projektu pilotażowego kurs adaptowanego windsurfingu zostanie zintegrowany z programem
APE oferowanym przez SAMK.
Gdzie prowadzony jest projekt?
Satakunta, Yyteri, zachodnie wybrzeże Finlandii.
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Kto prowadzi program?
Program jest dotowany przez UE, Satakuntaliitto i SAMK i prowadzony przez SAMK
(Finlandia) we współpracy z
- MALIKE, czyli firmą zajmującą się wypożyczaniem adaptowanego sprzętu oraz
Fińskim Towarzystwem dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.
- Yyteri Surfcentre, siedziba Fińskie Stowarzyszenie Boardsailingu (FBA).
- Miasto Pori, Wydział ds. Sportu i Młodzieży
- Szkoła surfingu Broadbeach (The Broadbeach surf school),w Australii) stanowiła
przykład w trakcie wstępnej fazy projektu.
Lokalny/krajowy/europejski zasięg programu
Projekt posiada lokalny, krajowy i europejski zasięg, jako że zmierza do:
i)
zwiększenia dostępności dla osób niepełnosprawnych w zakresie usług lokalnych
w Yyteri (zasięg lokalny)
ii)
stworzenia szerszej gamy możliwości aktywnego stylu życia dla osób
niepełnosprawnych (pełny zasięg)
iii)
zwiększenia udziału w aktywnościach Satakunta dla osób niepełnosprawnych
(zasięg lokalny)
iv)
stworzenia modelu multidyscyplinarnej współpracy w zakresie APA, przy
zastosowaniu ram ICF (pełny zasięg, najbardziej odnosi się do zasięgu
europejskiego)
v)
przedstawienia praktycznego przykładu jak można zorganizować zajęcia
windsurfingu dla wszystkich (pełny zasięg, najbardziej odnosi się do zasięgu
europejskiego)
vi)
opracowania i przygotowania studentów do multidyscyplinarnej współpracy ponad
tradycyjnymi podziałami (pełny zasięg).
Warunki segregacji/włączenia:
Lokalny kurs pilotażowy w 2009 r. odbywał się w warunkach segregacji ze względu na
charakter prowadzonych aktywności. Materiały promocyjne i usługi zostały przygotowane
tylko dla osób niepełnosprawnych. Punktem startowym dla nauczania adaptowanego
windsurfingu były możliwości funkcjonalne każdego z uczestników, zdolność do utrzymania
równowagi oraz brak lęku przed wodą. Struktura kursu rozpoczynała się krok po kroku od
zapoznania się z wodą i morzem, aż do różnych ćwiczeń na utrzymanie równowagi z i bez
deski i żagla. Pomoc była zapewniana albo w formie indywidualnego wsparcia albo poprzez
zbudowanie różnych bocznych poręczy i krzeseł. Projekt dążył do inkluzji. Stworzono wiele
indywidualnych rozwiązań i wprowadzono wiele zmian w celu prowadzenia zajęć z
adaptowanego windsurfingu. Kurs pilotażowy pokazał w praktyce, że windsurfing można
zorganizować dla wszystkich. Zachęcił lokalne organizacje zajmujące się windsurfingiem bez
wcześniejszego doświadczenia z APA do uruchomienia takich aktywności, a przyszłych
specjalistów nie związanych ze sportem, takich jak studenci studiów z zakresu opieki
zdrowotnej i pomocy społecznej do uczestniczenia, a nawet aktywnego angażowania się w
zespoły APA.
Grupa docelowa:
W pilotażowym kursie adaptowanego surfingu uczestniczyło dziesięcioro dzieci i młodych
osób. W kursie pilotażowym brało udział trzech studentów SAMK realizując swój przedmiot
dodatkowy APA 3.W sumie w programie uczestniczyło czterech nauczycieli; 1 osoba z
SAMK, 1 osoba z władz miasta Pori, Wydziału ds. Sportu i Młodzieży oraz dwóch trenerów
windsurfingu z FBA.
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Poziom rekreacyjny/współzawodnictwa
Projekt pilotażowy oraz projekty planowane w przyszłości mają charakter rekreacyjny.
Program:
A. Przygotowanie i planowanie
i)
Dodatkowe zajęcia oferowane przez SAMK; APA 3 dla studentów, którzy
ukończyli kursy APA 1 i APA 2
ii)
Wizyta wykładowców w Australii; praca wolontariacka w Stowarzyszeniu
Surfingu dla Niepełnosprawnych (Disabled Surfing Association - DSA).
iii)
Przygotowanie: studenci uzyskali 3 punkty kredytowe z kursów w zakresie
adaptowanej aktywności fizycznej.
iv)
Planowanie (finansowanie, współpraca z partnerami, dostosowanie warunków i
potrzebnego sprzętu, harmonogram i marketing)
v)
Umowa z FBA (termin, nauczyciele, sprzęt)
B. W trakcie kursu
i)
Ocena możliwości funkcjonalnych każdego z uczestników, równowagi i odwagi
do aktywności w wodzie. Ocena poziomu pomocy wymaganej przez każdego z
uczestników (od pomocy osobistej do różnych poręczy i krzeseł). (1-2 godziny)
ii)
Zapoznanie się ze sprzętem i morzem (2 godziny)
iii)
Różne ćwiczenia na równowagę z i bez deski i żagla w wodzie oraz ćwiczenia „na
sucho”.
iv)
Trening 10 godzin
v)
Informacja zwrotna od uczestników i współpracujących partnerów.
C. Po zakończeniu kursu
i)
Ponowna ocena: Planowanie, przygotowanie, zawartość i harmonogram kursu,
wymagane zmiany warunków (dostępność), modyfikacje sprzętu przy udziale
nowych partnerów. Na przykład eksperyment z użyciem deski typu tandem, jako
jednej z metod nauczania okazał się bardzo ważny w trakcie nauczania
windsurfingu dla początkujących. W wyniku tego projektu pilotażowego władze
miasta Pori zakupiły tego typu deskę dla Yyteri Surfcenter.
ii)
Informacja zwrotna od studentów SAMK.
iii)
Planowanie nowego kursu oraz rozpoczęcie pisania nowych prac licencjackich.
Dlaczego ten PDP powinien być uwzględniony w projekcie EUSAPA?
• Projekt pilotażowy pokazał, że usługi APA mogą być świadczone przez specjalistów
nie związanych ze sportem we współpracy i przy wsparciu ekspertów APA i/lub
sportu dla niepełnosprawnych, w celu promowania zasad włączenia.
• Projekt pilotażowy zaoferował każdemu z niepełnosprawnych uczestników możliwość
zdobycia całkowicie nowej umiejętności i wypróbowania nowego rodzaju aktywności,
który w Finlandii jest przede wszystkim zarezerwowany dla osób pełnosprawnych.
• Realizacja projektu APA podkreśliła jak ważny jest sam udział pośród innych
elementów ICF.
• Projekt pilotażowy uwidocznił, że równoprawny udział w sportach i aktywności
fizycznej dla osoby niepełnosprawnej wymaga różnych umiejętności, kompetencji i
wiedzy.
• Zmiany umożliwiające dostęp jak również możliwości uczestniczenia w różnego
rodzaju aktywnościach i korzystania z szerokiej gamy lokalnych usług Satakunta
zapewniły połączone wysiłki Uniwersytetu i zewnętrznych specjalistów.
• Praktyka APA oferuje możliwości praktycznego prowadzenia badań dla różnych
zawodów. W ramach tego projektu rozpoczęto pisanie kilku prac licencjackich:
przewodnika po adaptacjach wprowadzanych w windsurfingu (licencjat z fizjoterapii),
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•

sprzęt plażowy i rekreacyjny w Yyteri (praca magisterska z rehabilitacji)), Yyteri dla
wszystkich – plaże dostępne dla wszystkich (praca magisterska z pomocy społecznej )
oraz Yyteri dla wszystkich -happening zimowy (praca licencjacka z fizjoterapii).
Adaptowany windsurfing jest relatywnie młodą dziedziną na polu APA i w przypadku
Finlandii może uchodzić za raczej niespotykaną formę aktywności. Jednakże program
pilotażowy adaptowanego windsurfingu pokazał w praktyce, że windsurfing można
zorganizować dla wszystkich pomimo niektórych przeszkód. Projekt ten może
zachęcić inne państwa UE do wykorzystania tego przykładu do promowania usług
uwzględniających zasady włączenia. W uzupełnieniu do aktywności realizowanych w
trakcie kursu, oferta zostanie rozszerzona na nowe rodzaje sportu, takie jak golf,
kajakarstwo i żeglarstwo.

Jaka wiedza, kompetencje i umiejętności zostały przedstawione w tym PDP?
Projekt ten jest przykładem wiedzy, kompetencji i umiejętności wymaganych przez dobrą
praktykę APA, które mogą zostać zapewnione w ramach współpracy multidyscyplinarnego
zespołu, obejmującego studentów i specjalistów. Zespół obejmuje osoby posiadające wiedzę,
kompetencje i umiejętności z zakresu:
1. Opracowanie i adaptowanie ćwiczeń i programów szkoleniowych dla osób
niepełnosprawnych i/lub ze specjalnymi potrzebami dla określonych sportów
a. Zdolność do opracowania odpowiednich programów
b. Zdolność do komunikowania w odpowiednim środowisku
c. Zdolność do adaptowania warunków
i)
Misja, wizja, cele programu
ii)
Osoby niepełnosprawne i/lub ze specjalnymi potrzebami w
powiązaniu ze sportem (ćwiczenia i trening)
iii)
Warunki i możliwości zajęć sportowych dla osób ze specjalnymi
potrzebami
iv)
Nauka o sporcie
v)
Teoria treningu sportowego
vi)
Podstawy określonych dyscyplin sportowych
vii)
Zasady i klasyfikacje
viii) Kwestie prawne i etyczne
ix)
Ogólne zasady adaptacji
2. Komunikacja i współpraca
a. Zdolność do komunikacji z odpowiednimi sieciami wsparcia
b. Zdolność do skutecznej komunikacji z uczestnikami i grupami docelowymi
c. Zdolność do identyfikacji i wyboru odpowiednich strategii komunikacji z
kluczowymi osobami lub sieciami
i.
Ogólne strategie komunikacji
ii.
Metody alternatywnej komunikacji
3. Wstępna ocena bieżącej sytuacji i historii
a. Zdolność do użycia określonych instrumentów oceny
b. Zdolność do analizy i interpretacji danych na podstawie wiedzy teoretycznej
c. Zdolność do analizy i oceny dostępności w kontekście określonego sportu
i) Umiejętność przygotowania protokołów, informacji biograficznych etc.
ii) Dostępność
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4. Opracowanie i adaptowanie ćwiczeń i planów treningowych
a. Zdolność do identyfikacji zasobów
b. Zdolność do adaptowania i użycia odpowiedniego sprzętu
c. Zdolność do wykorzystania zasad teorii treningu sportowego
d. Zdolność do ustanawiania realistycznych celów
i.
Nauka o sporcie
ii.
Teoria treningu sportowego
iii.
Podstawy określonych dyscyplin sportowych
iv.
Zasady i klasyfikacje
5. Adaptowane strategie szkolenia i kształcenia
a. Zdolność do użycia odpowiednich metod trenerskich
b. Zdolność do komunikacji
c. Zdolność do aktywnego angażowania się w środowisko szkoleniowe (np.
interakcje, proces nauczania, współpraca, etc.)
i.
Style stosowane przez instruktorów sportowych
ii.
Metody stosowane przez instruktorów sportowych
iii.
Ogólne strategie komunikacji
iv.
Metody alternatywnej komunikacji
v.
Stosowna wiedza o sporcie
6.

Administracja
a. Zdolność do wykonywania zadań administracyjnych
b. Zdolność do organizacji i priorytetyzowania informacji
i.
Podstawowe systemy administracyjne
ii.
Język i IT
iii.
Przygotowywanie raportów

7.

Ocena wpływu oraz ponowne dostosowanie planu
a. Zdolność do użycia określonych instrumentów oceny
b. Zdolność do praktycznego interpretowania, ponownej oceny i wprowadzenia
zmian do planu
c. Zdolność do samooceny
i.
Umiejętność przygotowania protokołów, informacji
biograficznych etc.

8.

Promowanie
a. Zdolność do komunikacji i rozwoju sieci
b. Zdolność do tworzenia możliwości równouprawnienia
i.
Legislacja na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym
ii.
Usługi wsparcia
iii.
Marketing

Dodatkowe informacje
Prosimy o kontakt z Kati Karinharju z Uniwersytetu Nauk Stosowanych Satakunta (SAMK),
Finlandia - kati.karinharju@samk.fi.
Przykład dobrej praktyki został opisany przez Kati Karinharju z Uniwersytetu Nauk
Stosowanych Satakunta i Aija Saari z Fińskiego Stowarzyszenia Sportu dla Osób
Niepełnosprawnych.
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8.4 Program Sportowa Szansa – Irlandia
Opis PDP:
W kwietniu 2007 r. Krajowa Sieć Edukacyjna (National Learning Network), Tralee uzyskała
dotację w wysokości 501,667 €, w ramach drugiej części programu Optymalizacji Usług dla
Niepełnosprawnych (Enhancing Disability Services), na uruchomienie inicjatywy Sportowej
Szansy (Sporting Chance Initiative).
Dotacja została otrzymana od Wydziału
Sprawiedliwości, Równości oraz Reform Prawnych, administrowanego przez POBAL.
Sportowa Szansa to zupełnie nowy program treningowy, umożliwiający osobom
niepełnosprawnym budowanie kariery w sporcie i przemyśle rekreacyjnym. Stanowiska pracy
obejmują trenerów, liderów, nauczycieli i menadżerów.
Wielu studentów trafiających do centrum Krajowej Sieci Edukacyjnej (National Learning
Network) w Tralee zostało uznanych za osoby pasjonujące się sportem. Przemysł sportowy i
rekreacyjny doznał znacznego rozbudowania, szczególnie od chwili powstania Irish Sports
Council (Irlandzkiej Rady Sportowej). Pomimo tej ekspansji wielu niepełnosprawnych
członków społeczeństwa nie było w stanie uzyskać dostępu do lokalizacji sportowych i
rekreacyjnych, a tym bardziej do udziału w programach treningowych i rozwojowych
prowadzących do możliwości kariery w tym sektorze.
Program Sportowa Szansa został opracowany z myślą o pomocy dla niepełnosprawnych osób,
które chcą zdobyć kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe w celu uzyskania
możliwości zatrudnienia w przemyśle sportowym i rekreacyjnym. Kurs będzie także
interesujący dla studentów, którzy chcą skorzystać z trzeciego poziomu edukacji w tym
zakresie. Kurs będzie skierowany do osób niepełnosprawnych fizycznie i sensorycznie, z
problemami intelektualnymi oraz psychicznymi. Zapotrzebowanie przekroczyło przewidzianą
liczbę miejsc w wyniku rozwoju i promocji programu.
Wszystkie kursy uwzględniały także moduły związane z danym zawodem oraz
poszukiwaniem pracy i doświadczeniem zawodowym. Kursy były oferowane bezpłatnie, a
studentom wypłacano dodatek treningowy. W uzupełnieniu do najbardziej popularnych
kwalifikacji, Krajowa Sieć Edukacyjna (National Learning Network), Tralee oferowała także
podejście skierowane na daną osobę. Kursy były dostosowywane do potrzeb poszczególnych
osób, na podstawie prowadzenia analiz i dyskusji. Doprowadziło do opracowania
Indywidualnego Planu Działania dla każdego studenta. Dostępne były także zajęcia z pisania i
rachunkowości dla studentów, którzy chcieli podnieść swoje umiejętności w tym zakresie.
Pracownicy centrum zapewniali szkolenie optymalizujące korzyści dla danej osoby, jak
również pomagali studentom znaleźć zatrudnienie. Szkolenia były prowadzone w zakresie
asertywności, budowania pewności siebie oraz umiejętności niezależnego życia. Kandydaci
nie muszą spełniać żadnych progowych wymagań. Przeciętnie 90% studentów Krajowej
Sieci Edukacyjnej (National Learning Network) znajduje zatrudnienie, kontynuuje kształcenie
lub bierze udział w jakimś specjalistycznym szkoleniu.
Gdzie prowadzony jest projekt?
Krajowa Sieć Edukacyjna (National Learning Network), zwana wcześniej NTDI, to
największa pozarządowa organizacja w Irlandii, oferująca ponad 50 szkoleń dla około 4 500
studentów rocznie. Organizacja oferuje ponad 40 różnych programów zawodowych, które
kończą się uznawanymi w kraju i na świecie certyfikatami i zostały opracowane tak, by
prowadzić do znalezienia pracy lub dalszego kształcenia. Krajowa Sieć Edukacyjna (National
Learning Network), Tralee prowadzi szkolenia zawodowe i zapewnia możliwość zatrudnienia
dla osób wymagających dodatkowego wsparcia już od ponad 30 lat. Centrum oferuje szeroką
gamę kursów szkoleniowych.
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Kto prowadzi program?
Program Sportowa Szansa jest prowadzony przez Krajową Sieć Edukacyjną (National
Learning Network) w Tralee Co Kerry Irlandia
Lokalny/krajowy/europejski zasięg programu?
Program Sportowa Szansa ma zasięg krajowy, zapewniając możliwość szkolenia się w Kerry
osobom niepełnosprawnym z całej Irlandii. Jest to innowacyjny, szczegółowo opracowany
kurs, jedyny w swoim rodzaju w kontekście międzynarodowym.
Warunki segregacji/włączenia?
Program jest realizowany w Krajowej Sieci Edukacyjnej (National Learning Network),
największej pozarządowej organizacji w Irlandii, oferującej ponad 50 szkoleń dla około 4 500
studentów rocznie. Chociaż program jest organizowany przez Krajową Sieć Edukacyjną
(National Learning Network), większość kursów jest organizowana w Instytucie Technologii
Tralee. Dodatkowo studenci odbywają stosowne praktyki zawodowe powiązane z ich
dziedziną zainteresowań i są wspierani w uzyskaniu możliwości zatrudnienia w tej sferze lub
dalszego kształcenia. Przykładem tego jest bliskie partnerstwo z Instytutem Technologii
Tralee, gdzie studenci w chwili ukończenia programu Sportowa Szansa, mogą kontynuować
swoją edukację na studiach Zdrowie i Rekreacja.
Jaka jest grupa docelowa?
Program Sportowa Szansa jest skierowany do osób z problemami fizycznymi, sensorycznymi,
intelektualnymi i psychicznymi.
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Program:

SCHEMAT PLANU TRENINGOWEGO
Indukcja
Zdrowie i bezpieczeństwo
W
S
P
A
R
C
I
E

P
S
Y
C
H
O
L
O
G
I
C
Z
N
E

I
N
D
Y
W
I
D
U
A
L
N
Y

Szkolenie w kluczowych modułach
Komunikacja

Aplikacje
komputerowe

Ćwiczenia
dotyczące
przywództwa

Zdrowie i
Wellness

Sport i rekreacja
w Irlandii

Rozwój osobisty

Pierwsza pomoc

P
L
A
N

Fitness związany
ze zdrowiem

Relacje z
klientami

Zajęcia na
wolnym
powietrzu
Prowadzenie
zajęć na Sali
gimnastycznej
Trening
podstawowy

Zasady ćwiczeń

Matematyka

D
Z
I
A
Ł
A
N
I
A

Skuteczność

Anatomia

Samopromocja

Aktywne
przywództwo

C
I
Ą
G
Ł
A
O
C
E
N
A

Informacje
rozwoju
zawodowym
Przygotowanie
do pracy
Doświadczenie
zawodowe

Szkolenie z modułów opcjonalnych
Masaż sportowy
Nagrody
pływackie
Kurs sędziowski

Trening
kondycyjny
Nauczania/treno
wanie pływania
Taniec

Trenowanie
Poziom 1

Dalsze szkolenie

Prowadzenie
zajęć
gimnastycznych

Dalsza edukacja

Trening
indywidualny
Technik
maszynowni
basenu

Zatrudnienie
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Dlaczego ten PDP powinien być uwzględniony w projekcie EUSAPA?
(1) Program Sportowa Szansa organizowany przez Krajową Sieć Edukacyjną (National
Learning Network) w Irlandii jest niepowtarzalnym, innowacyjnym programem
zapewniającym osobom niepełnosprawnym możliwość podążania własną ścieżką
kariery i realizowania swojego potencjału w przemyśle sportowym i rekreacyjnym.
(2) Pokazuje znaczenie szkolenia i kursów edukacyjnych dla zachęcenia osób
niepełnosprawnych do realizacji swoich marzeń o zawodach związanych ze sportem i
rekreacją.
(3) Jest to dobry przykład kursu, który mógłby zostać zrealizowany w innych częściach
Irlandii i Europy, aby zachęcać i wspierać osoby niepełnosprawne do wybrania kariery
związanej ze sportem i rekreacją.
(4) Poza możliwościami zawodowymi, program ten niesie studentom także korzyści na
płaszczyźnie społecznej.
(5) Podkreśla znaczenia partnerstwa pomiędzy usługami dla niepełnosprawnych i
instytucjami edukacyjnymi, które ma na celu opracowanie i realizację takiego
programu. W szczególności istotna i wartościowa była relacja z Instytutem
Technologii Tralee oraz Panem Patem Flanagan, koordynatorem APA, który odegrał
niezwykle ważną rolę w doradztwie i wsparciu w trakcie opracowywania programu.
Dodatkowo to partnerstwo doprowadziło do realizacji części programu w Instytucie
Technologii w Tralee, a studentom biorącym udział w programie umożliwiło dostęp
do dalszego kształcenia w Instytucie.
Jakie umiejętności, kompetencje i wiedza zostały zaprezentowane w tym PDP?
 Opracowanie i zastosowanie różnych umiejętności efektywnej komunikacji w życiu
zawodowym i osobistym.
 Przedstawienie personalnych, interpersonalnych i związanych z pracą umiejętności
socjalnych.
 Zaprezentowanie zdolności do zrozumienia idei samopromocji oraz zrozumienie
swoich praw, a tym samym przejście na pozycję asertywną.
 Zrozumienie konceptów związanych z zajęciami fizycznymi, takich jak trening
obwodowy, ćwiczenia na poprawienie wydajności układu oddychania oraz zajęcia z
piłką gimnastyczną.
 Udział w zajęciach na wolnym powietrzu, z zarysowaniem możliwości kariery w tej
sferze.
 Zrozumienie konceptów związanych z instrukcjami udzielanymi na sali
gimnastycznej.
 Zapoznanie się z szeroką gamą sportów i aktywności rekreacyjnych.
 Omówienie korzyści zdrowego stylu życia i podejścia holistycznego do fitnessu.
 Zrozumienie zasad ćwiczeń i praktyczne stosowanie ich w sportach i fitnessie.
 Zrozumienie ruchu mięśni i kości.
 Zapoznanie z podstawowymi aplikacjami komputerowymi.
 Odpowiednie reagowanie na wymagania związane z pierwszą pomocą.
 Zrozumienie znaczenia relacji z klientem i rozwój umiejętności umożliwiających
świadczenie wysokiej jakości usług w branży sportowej.
 Rozwój podstawowych umiejętności matematycznych, które mogą być zastosowane w
branży sportowej i rekreacyjnej.
 Badanie i identyfikacja lokalnych organizacji sportowych.
 Zaangażowanie w lokalne aktywności sportowe/rekreacyjne.
 Wybór określonych sfer sportu i zdobycie odpowiednich kwalifikacji w tym zakresie.
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Wdrożenie zdobytych umiejętności w zewnętrznym środowisku zawodowym w celu
uzyskania informacji zwrotnej od pracodawcy.

Dodatkowe informacje
Prosimy o kontakt z Kevinem Smithem, koordynatorem Sportowej Szansy Krajowej Sieci
Edukacyjnej (National Learning Network) Tralee Co Kerry Irlandia- kevin.smith@nln.ie
Przykład dobrej praktyki został opisany przez Niamh Daffy z Instytutu Technologii w Tralee,
Irlandia.

8.5

Program rozwoju umiejętności z zakresu Boccia i pływania

Nazwa PDP
Program rozwój umiejętności z zakresu Boccia i pływania
Opis PDP:
Projekt ten ma na celu zapewnienie dodatkowych możliwości szkoleniowych studentom
akademii wychowania fizycznego, chcących profesjonalnie zająć się APA. Projekt został
opracowany we współpracy z katedrą nauki o sporcie i wydziałem wychowania fizycznego,
Uniwersytetu Coimbra, jako część przedmiotu uzupełniającego uwzględnionego w programie
studiów licencjackich. Projekt ten jest oparty na dodatkowym okresie praktyki trenerskiej in
loco, z możliwym okresem trwania obejmującym jeden lub dwa semestry, wedle wyboru
studenta.
Program uwzględnia określone zadania:
i)
Ocenę sportowca
ii)
Periodyzację sezonu zawodów
iii)
Roczny plan szkolenia
iv)
Prowadzenie treningu dwa razy w tygodniu w sesjach 90-minutowych
v)
Doradztwo i wsparcie dla sportowców w trakcie zawodów
vi)
Raport końcowy dotyczący sezonu
Gdzie prowadzony jest projekt?
Projekt jest realizowany przez Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra (APCC), w
mieście Coimbra, w Portugalii.
Kto prowadzi program?
Projekt opiera się na protokole współpracy pomiędzy APCC Wydziałem Sportu oraz
Wychowania Fizycznego na Uniwersytecie Coimbra, który istnieje od 1996.
Lokalny/krajowy/europejski zasięg programu?
Program jest prowadzony na poziomie lokalnym, ale ma zasięg krajowy i międzynarodowy,
ponieważ przyszli specjaliści APA biorący udział w programie to studenci wychowania
fizycznego z różnych części Portugalii lub studenci z różnych krajów Europy, przebywający
w ramach programu Erasmus w Portugalii.
Warunki segregacji/włączenia?
APCC to instytucja zapewniająca środowisko uwzględniające zasady włączenia, jednakże
sport dla niepełnosprawnych w Portugalii, tak jak w innych krajach europejskich odbywa się
w warunkach nieuwzględniających zasad włączenia. Ostatnio Boccia jako nowy sport dla
osób starszych przyczynił się do stworzenia środowiska silniej uwzględniającego inkluzję.
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Poziom rekreacyjny/współzawodnictwa?
Poziom współzawodnictwa– periodyzacja, roczne planowanie oraz umiejętności trenerskie
mają na celu przygotowanie sportowców do regionalnych i krajowych zawodów.
Jaka jest grupa docelowa?
Grupa docelowa to osoby z porażeniem mózgowym klasy BC1, BC2, BC3 i BC4 oraz osoby
starsze7.
Program:
Studenci pełniący rolę trenerów mają zrealizować określone poniżej zadania i zorganizować
portfolio, które omówi pracę trenera w trakcie sezonu treningowego. Portfolio uwzględnia
określone informacje zebrane przez trenera w odniesieniu do:
i)
Wstępnej oceny sportowca (funkcjonalnej, fizjologicznej i psychologicznej)
ii)
Periodyzacji sezonu zawodów
iii)
Rocznego planu szkolenia
iv)
Planowania sesji treningowych (dwa razy w tygodniu 90-minutowe sesje
treningowe) uwzględniających trening techniczny, taktyczny, fizjologiczny i
psychologiczny
v)
Oceny w trakcie trwania programu i analiza danych
vi)
Przygotowania raportów dotyczących wsparcia zapewnionego sportowcowi w
trakcie zajęć (weekendy)
vii)
Raportu końcowego dotyczącego sezonu
Program uwzględnia także udział studenta w organizowaniu aktywności sportowych
wyznaczonych w rocznych planach
Dlaczego taki rodzaj PDP powinien być uwzględniony w projekcie EUSAPA?
Ten przykład dobrej praktyki jest powiązany z EUSAPA, ponieważ:
i)
Opisuje znaczenie współpracy pomiędzy światem akademickim i zawodowym dla
przygotowania specjalistów APA o wyższych kwalifikacjach.
ii)
Opisuje możliwości zapewnione przyszłym specjalistą APA w ramach szkolenia
akademickiego, pod nadzorem specjalistów, przy uwzględnieniu praktycznych
sytuacji szkoleniowych, które będą odgrywać istotną rolę dla rozwoju kompetencji
i umiejętności, zdobytych dopiero później na rynku pracy.
iii)
Jest to dobry przykład wsparcia i różnych typów relacji, które powinny zostać
nawiązane w celu przekształcenia studentów w specjalistów, mając na celu

7

BC1 - Gracze w tej klasie rzucają piłkę ręką lub nogą. Mogą współzawodniczyć z asystentem, który znajduje się poza strefą

gry, aby ustawić lub dopasować ich krzesła do gry i podać piłkę graczowi, gdy zostanie o to poproszony.
BC2 - Gracze w tej klasie rzucają piłkę ręką. Nie mają prawa do pomocy.
BC3 - Gracze w tej klasie cierpią na bardzo poważne zaburzenia motoryczne w odniesieniu do wszystkich czterech kończyn.
Gracze w tej klasie nie potrafią chwytać ani zwalniać piłki i chociaż mogą poruszać ręką, jednak zakres ruchu nie jest
wystarczający, aby rzucić piłką do Boccia. Mogą korzystać ze sprzętu pomocniczego, takiego jak rampa, by rzucić piłką. Mogą
grać z asystentem; asystenci muszę być zwróceni do pola gry plecami.
BC4 - Gracze w tej klasie cierpią na poważną dysfunkcję motoryczną wszystkich czterech kończyn, jak również słabo kontrolują
pracę tułowia. Mogą jednak dysponować odpowiednią zręcznością, aby rzucić piłkę. Nie mają prawa do pomocy.

94

iv)

zagwarantowanie świadczenia usług wyższej jakości przez młodych specjalistów,
którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę na rynku pracy.
Jest to dobra okazja dla studentów na przetestowanie i potwierdzenie swoich opcji
zawodowych oraz przyszłej kariery przed zakończeniem swojej edukacji i
wprowadzeniu ewentualnych zmian, które zapobiegną nagłemu zetknięciu się z
rzeczywistością rynku pracy.

Jakie umiejętności, kompetencje i wiedza zostały zaprezentowane w tym PDP?
1. Opracowanie i adaptowanie ćwiczeń i programów szkoleniowych dla osób
niepełnosprawnych i/lub ze specjalnymi potrzebami dla określonych sportów
a. Zdolność do opracowania odpowiednich programów
b. Zdolność do komunikowania w odpowiednim środowisku
c. Zdolność do adaptowania warunków
i)
Misja, wizja, cele programu
ii)
Osoby niepełnosprawne i/lub ze specjalnymi potrzebami w
powiązaniu ze sportem (ćwiczenia i trening)
iii)
Warunki i możliwości zajęć sportowych dla osób ze specjalnymi
potrzebami
iv)
Nauka o sporcie
v)
Teoria treningu sportowego
vi)
Podstawy określonych dyscyplin sportowych
vii)
Zasady i klasyfikacje
viii) Kwestie prawne i etyczne
ix)
Ogólne zasady adaptacji
2. Wstępna ocena bieżącej sytuacji i historii
a. Zdolność do użycia określonych instrumentów oceny
b. Zdolność do analizy i interpretacji danych na podstawie wiedzy teoretycznej
c. Zdolność do analizy i oceny dostępności w kontekście określonego sportu
i) Umiejętność przygotowania protokołów, informacji biograficznych etc.
ii) Dostępność
3. Opracowanie i adaptowanie ćwiczeń i planów treningowych
a. Zdolność do identyfikacji zasobów
b. Zdolność do adaptowania i użycia odpowiedniego sprzętu
c. Zdolność do wykorzystania zasad teorii treningu sportowego
d. Zdolność do ustanawiania realistycznych celów
i)
Nauka o sporcie
ii)
Teoria treningu sportowego
iii)
Podstawy określonych dyscyplin sportowych
iv)
Zasady i klasyfikacje
4. Adaptowanie strategii trenerskich
a. Zdolność do użycia odpowiednich metod trenerskich
b. Zdolność do komunikacji
c. Zdolność do aktywnego angażowania się w środowisko szkoleniowe (np.
interakcje, proces nauczania, współpraca, etc.)
i)
Style stosowane przez instruktorów sportowych
ii)
Metody stosowane przez instruktorów sportowych
iii)
Ogólne strategie komunikacji
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iv)
v)

Metody alternatywnej komunikacji
Stosowna wiedza o sporcie

5. Komunikacja i współpraca
a. Zdolność do komunikacji z odpowiednimi sieciami wsparcia
b. Zdolność do skutecznej komunikacji z uczestnikami i grupami docelowymi
c. Zdolność do identyfikacji i wyboru odpowiednich strategii komunikacji z
kluczowymi osobami lub sieciami
i)
Ogólne strategie komunikacji
ii)
Metody alternatywnej komunikacji
6. Ocena wpływu oraz ponowne dostosowanie planu
a. Zdolność do użycia określonych instrumentów oceny
b. Zdolność do praktycznego interpretowania, ponownej oceny i wprowadzenia
zmian do planu
c. Zdolność do samooceny
i)
Umiejętność przygotowania protokołów, informacji
biograficznych etc.
7. Administracja
a. Zdolność do wykonywania zadań administracyjnych
b. Zdolność do organizacji i priorytetyzowania informacji
i)
Podstawowe systemy administracyjne
ii)
Język i IT
iii)
Przygotowywanie raportów
Przykład dobrej praktyki został opisany przez Jose Pedro Ferreira z Uniwersytetu Coimbra,
w Portugalii.
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9 Dodane
Dodatek 1
EUSAPA MAPA FUNKCJONALNA - ADAPTOWANE WYCHOWANIE FIZYCZNE
(APE)
Kluczowa sfera
A. Planowanie
odpowiedniego pod
względem rozwojowym
nauczania w zakresie
wychowania fizycznego
(WF-u), które będzie także
odpowiednie dla uczniów ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi (SEN)

Kluczowe role

Kluczowe funkcje

A.1. Ocena potrzeb
A.1.1. Identyfikacja specjalnych
(aktualnego poziomu) uczniów potrzeb uczniów w powiązaniu z
z (SEN).
adaptowanym wychowaniem
fizycznym (APE) (np. informacje od
rodziny, wykorzystanie
odpowiednich testów
klasyfikujących).
A.1.2. Identyfikacja usług wsparcia
i zasobów, które mogą być
wykorzystane w adaptowanym
wychowaniu fizycznym (np.,
pomocnik nauczyciela, sprzęt,
środowisko)
A.1.3. Identyfikacja specjalnych
potrzeb w celu ustalenia
indywidualnych celów oraz
najbardziej odpowiednich strategii
nauczania.

A.1.4. Identyfikacja kompetencji
oraz nastawienia uczniów,
nauczycieli i innych pracowników w
powiązaniu z udziałem uczniów z
SEN w zajęciach wychowania
fizycznego.
A.2. Przystosowanie programu
szkolnego w zakresie
wychowania fizycznego tak,
by odpowiadał indywidualnym
potrzebom wszystkich
uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.

A.2.1. Identyfikacja mocnych i
słabych stron szkolnego programu
wychowania fizycznego w
powiązaniu z adaptowanym
wychowaniem fizycznym.

A.3. Planowanie
A3.9.
odpowiedniego pod względem
rozwojowym nauczania w
zakresie adaptowanego
wychowania fizycznego

Przygotowanie indywidualnego
planu edukacyjnego w zakresie zajęć
wychowania fizycznego dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
Identyfikacja najbardziej
odpowiedniego poziomu wsparcia
(np. brak wsparcia / wsparcie w
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niepełnym wymiarze / wsparcie w
pełnym wymiarze).
A3.10. Planowanie najbardziej
odpowiednich strategii w
komunikacji z uczniami z SEN.
A3.11. Planowanie najbardziej
odpowiednich strategii
odpowiedniego zarządzania
zachowaniem w odniesieniu do
uczniów z SEN.

A.4. Przygotowanie
A4.5.
środowiska nauczania przed
przybyciem uczniów ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
A4.6.
A4.7.

Przygotowanie personelu
pomocniczego (np., asystenci
nauczyciela, nauczający rówieśnik)
Przygotowanie innych uczniów
Przygotowanie pracowników szkoły
A.4.4. Zapewnienie, że lokalizacja,
sprzęt i środowisko są odpowiednie i
bezpieczne

B. Nauczanie uczniów ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi wspólnie z
uczniami bez SEN

A.5. Współpraca z
organizacjami pozaszkolnymi.

A.5.1. Kontakt z odpowiednimi
lokalnymi organizacjami
niepełnosprawnych w zakresie
ewentualnej współpracy (np.
olimpiady specjalne, lokalne kluby
sportowe).

B.1. Przystosowanie nauczania
B1.5.
w celu spełnienia potrzeb
WSZYSTKICH uczniów w
zakresie adaptowanego
wychowania fizycznego.

Korzystanie z odpowiednio
przystosowanych sprzętów, które
będą ułatwiać zajęcia z wychowania
fizycznego (np. sprzęty w jasnych
kolorach, z opcjami dźwiękowymi,
lżejsze lub cięższe, większe).

B1.6.

Korzystanie z analizy zadań dla
umiejętności, które powinien zdobyć
uczeń.

B1.7.

Przystosowanie zasad gier, stylu
nauczania oraz wymagań fizycznych
(aranżacja miejsca) tak, by ułatwić
udział w zajęciach.

B1.8.

Stosowanie odpowiedniej formy
poleceń / instrukcji (np. sygnały
fizyczne / słowne, podpowiedzi,
informacje zwrotne, wsparcie).
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C. Ocena postępu nauczania
uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi i
skuteczności zastosowanych
strategii nauczania i
wsparcia.

D. Profesjonalna współpraca
mająca na celu
optymalizację jakości
nauczania uczniów ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi

B.2. Kierowanie zachowaniem
B2.3.
uczniów, by zapewnić
najbardziej optymalny i
bezpieczny sposób nauki dla
WSZYSTKICH UCZNIÓW
kształconych w ramach
adaptowanego wychowania
fizycznego.
B2.4.

Wyrażanie
pozytywnych/negatywnych uwag
dotyczących
pożądanych/niepożądanych
zachowań uczniów, gdy jest to
konieczne.

B.3. Nawiązanie
B3.2.
odpowiedniego kontaktu z
uczniami z SEN, w celu
zagwarantowania, że wszystko
jest dla nich zrozumiałe i
zachęcenia do pełnego
zaangażowania w trakcie
zajęć.

Stosowanie odpowiednich narzędzi
komunikacji (np. pismo Brailla,
język migowy, wspomagające i
alternatywne sposoby
porozumiewania się osób niemych).

C.1. Ocena postępu nauczania
C1.3.
uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi w
powiązaniu z celami
wyznaczonymi w ramachC1.4.
Indywidualnego Planu
Edukacyjnego (IPE).

Zastosowanie odpowiednich narzędzi
do oceny postępów uczniów w
odniesieniu do IPE

C.2. Ocena adaptacji
programu nauczania dla
uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

C.1. Ocena trafności programu dla
indywidualnych potrzeb i zdolności

C.3. Ocena efektywności
zastosowanych strategii
nauczania i wsparcia

C.3.1. Ocena trafności
zastosowanego nauczania
C.3.2. Ocena trafności
zastosowanych strategii wsparcia

D.1. Współpraca ze
D1.4.
specjalistami adaptowanego
wychowania fizycznego.
D1.5.

Współpraca z innymi specjalistami
od WF-u/APE

D1.6.

Zachowanie dokumentacji związanej
z planem wychowania
behawioralnego.

Wystawienie odpowiedniego stopnia
zgodnie z IPE.

Współpraca ze specjalistami ds.
zdrowia i rehabilitacji (np.
fizjoterapeutami, terapeutami,
logopedami, psychologami)
Współpraca z przedstawicielami ds.
sportu i rekreacji osób
niepełnosprawnych
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D.2. Współpraca z innymi
osobami wspierającymi
uczniów z SEN

D.2.1. Współpraca z
rodzicami/opiekunami uczniów z
SEN
D.2.2. Współpraca z organizacjami
pozarządowymi (np.: zajmującymi
się prawami dziecka)

D.3. Podnoszenie
profesjonalnych umiejętności i
rozbudowa wiedzy

D.3.1. Identyfikacja potrzeb
profesjonalnego rozwoju w zakresie
APE
D.3.2. Zaangażowanie się w ciągły
rozwój profesjonalny (np. czytanie
publikacji związanych z
wykonywanym zawodem,
uczestniczenie w konferencjach
(warsztatach, seminariach) w celu
uzyskania informacji o nowych
trendach w APE)
D3.3. Komunikacja z innymi
specjalistami WF/APE, w celu
podzielenia się doświadczenia oraz
uzyskania informacji o przykładach
najlepszych praktyk
D.3.4. Samoocena

D.4. Propagowanie potrzeb i
praw uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

D.4.1. Propagowanie odpowiedniego
wsparcia w świadczenie usług z
zakresu wychowania fizycznego dla
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
D.4.2. Propagowanie korzystania z
pomocy specjalistów od
adaptowanego wychowania
fizycznego, asystentów nauczyciela
lub nauczających rówieśników, tam
gdzie jest to stosowne
D.4.3. Propagowanie praw osób z
SEN do aktywności fizycznej
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Dodatek 2
EUSAPA RAMY KOMPETENCJI, UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZY – ADAPTOWANE
WYCHOWANIE FIZYCZNE

KOMPETENCJE
Ocena potrzeb (aktualnego
poziomu) uczniów ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi (SEN)
Zakres (Dzieci w wieku
szkolnym, różne rodzaje
SEN)

Przystosowanie programu
szkolnego w zakresie
wychowania fizycznego
tak, by odpowiadał
indywidualnym potrzebom
wszystkich uczniów ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
Zakres (Dzieci w wieku
szkolnym, różne rodzaje
SEN)
Planowanie odpowiedniego
pod względem
rozwojowym nauczania w
zakresie adaptowanego
wychowania fizycznego
(APE)i
Zakres (Dzieci w wieku
szkolnym, różne rodzaje
SEN)

UMIEJĘTNOŚCI
jakie trzeba posiąść w celu
uzyskania kompetencji
Wybór odpowiednich metod
oceniania dostosowanych do
profilu uczniów
Administracja oceną
Napisanie raportu

Analiza bieżącego programu
zajęć WF pod kątem potrzeb
uczniów
Adaptowanie programu

Zdolność do opracowania
indywidualnego planu
edukacyjnego (IPE)ii z WF
Zdolność do zaplanowania
zajęć z WF uwzględniających
zasady włączenia, w celu
zapewnienia odpowiedniej i
bezpiecznej nauki dla
wszystkich uczniów
Zdolność do planowania
odpowiednich strategii
zarządzania behawioralnego
Zdolność do planowania
strategii motywacji uczniów
Planowanie odpowiednich
strategii komunikacji

WIEDZA
jaką trzeba posiąść w celu
uzyskania kompetencji
Specjalne potrzeby edukacyjne
(różne zdolności funkcjonalne,
motoryczne, kognitywne,
społeczne, behawioralne,
komunikacyjne)
Zróżnicowane podejście
(holistyczne, odwołanie do
norm, oparte na kryteriach itp.)
Zróżnicowane ocenianie
Odpowiednie regulacje
dotyczące pisania raportu i
rozpowszechniania
Bieżący program
(szkolny/krajowy)
Zasady opracowywania
programu
Zasady i strategie
dostosowania programu

Stosowne regulacje dotyczące
opracowywania IPE
Filozofia i cele IPE
Strategie opracowywania IPE
(np. zespół
multidyscyplinarny)
Koncepcja jak najmniej
ograniczającego środowiska i
stałe wsparcie w trakcie zajęć
wychowania fizycznego
Kwestie zdrowia i
bezpieczeństwa w
powiązaniu z zajęciami WF-u
uwzględniającymi zasady
włączenia (np.
przeciwwskazania)
Przyczyny i konsekwencje
problemów behawioralnych
Zarządzanie behawioralne i
techniki modyfikacyjne
Strategie motywacji
Strategie komunikacji
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Przygotowanie środowiska
nauczania przed
przybyciem uczniów z SEN
Zakres (Dzieci w wieku
szkolnym, różne rodzaje
SEN)

Przystosowanie nauczania
w celu spełnienia potrzeb
WSZYSTKICH uczniów w
zakresie adaptowanego
wychowania fizycznego
Zakres (Dzieci w wieku
szkolnym, różne rodzaje
SEN)

Kierowanie zachowaniem
uczniów, by zapewnić
najbardziej optymalny i
bezpieczny sposób nauki
dla WSZYSTKICH
uczniów biorących udział w
lekcjach adaptowanego
wychowania fizycznego.
Zakres (Dzieci w wieku
szkolnym, różne rodzaje
SEN)

Nawiązanie odpowiedniego
kontaktu z uczniami z SEN,
w celu zagwarantowania,
że wszystko jest dla nich
zrozumiałe i zachęcenia do
pełnego zaangażowania w
trakcie zajęć. Zakres
(Dzieci w wieku szkolnym,
różne rodzaje SEN)
Ocena postępu nauczania
uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
w powiązaniu z celami
wyznaczonymi w ramach
Indywidualnego Planu

Zdolność do przygotowania
środowiska ludzkiego (personel
pomocniczy, np.: asystentów
nauczyciela, nauczających
rówieśników w pełni
sprawnych oraz personel
szkoły)
Zdolność do przygotowania
środowiska fizycznego
(miejsce, sprzęt, zaplanowanie
zajęć pod względem
czasowym)
Zdolność zastosowania
odpowiednich strategii wydawania
instrukcji (np. sygnały fizyczne /
słowne, podpowiedzi, informacje
zwrotne, wsparcie).
Zdolność do adaptowania:
zasad gier
warunków
sprzętu
Zdolność do korzystania z analizy
zadań dla umiejętności, które
powinien zdobyć uczeń
Zdolność do wyrażania
pozytywnych/negatywnych
uwag dotyczących
pożądanych/niepożądanych
zachowań uczniów, gdy jest to
konieczne.
Zdolność do obserwowania i
prowadzenia dokumentacji
związanej z planem zarządzania
behawioralnego.
Zdolność doradzania /
kierowania uczniami w zakresie
stosowania bardziej
odpowiednich zachowań
Zdolność do używania
odpowiednich alternatywnych i
augmentatywnych narzędzi
komunikacji

Zdolność do zastosowania
odpowiednich metod oceny
postępu uczniów
Zdolność do oceniania uczniów
odpowiednio do ich potencjału i
postępu

Znajomość programów
rówieśników nauczających /
paranauczycieli
Struktury i funkcje szkoły
Teorie nastawienia i
świadomość
niepełnosprawności
Teoria adaptacji i jej
praktyczne zastosowanie w
odniesieniu do sprzętu itp.
Kwestie dostępu fizycznego
Strategie udzielania instrukcji
Strategie adaptacji
Znajomość adaptowanych
gier, zasad, styli nauczania
Analiza zadań

Zidentyfikować i zrozumieć
przyczyny problemów
behawioralnych
Znajomość odpowiednich
strategii i teorii zarządzania
zachowaniem

Odpowiednie strategie
komunikacji dla uczniów z SEN
(np. języka Braille'a, język
migowy, augmentatywne i inne
narzędzia komunikacji)

Różne metody oceny
Zindywidualizowane
podejście holistyczne do
oceny postępu uczniów
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Edukacyjnego (IPE)
Zakres (Dzieci w wieku
szkolnym, różne rodzaje
SEN)
Ocena adaptacji programu
nauczania dla uczniów ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Zakres
(dzieci w wieku szkolnym,
różne rodzaje SEN)
Ocena skuteczności
zastosowanych strategii
nauczania

Współpraca z różnymi,
odpowiednimi
specjalistami.
Paraspecjaliściiii,
specjaliści APE, trenerzy,
instruktorzy sportowi,
administracja organizacji
sportowych dla osob
niepełnosprawnych

Współpraca z innymi
propagatorami uczniów z
SEN. Rodzice/opiekunowie
(prawnie odpowiedzialni),
organizacje rządowe i
pozarządowe

Podnoszenie
profesjonalnych
umiejętności i rozbudowa
wiedzy. nauczyciele
APE/WF-u

Zdolność do oceny trafności
programu dla indywidualnych
potrzeb i zdolności

Ocena efektywności
zastosowanych strategii
nauczania i wsparcia

Krajowe standardy WF
Strategie adaptacji programu

Metody i narzędzia do oceny
nauczania i strategie wsparcia
(np. program dla nauczających
rówieśników, zastosowanie
planu behawioralnego,
przystosowanie do
środowiska, zasady, zadania
itp.)

Zdolność do współpracy z innymi
specjalistami
WF-u/APE
Zdolność do współpracy ze
specjalistami ds. zdrowia i
rehabilitacji (np. fizjoterapeutami,
terapeutami, logopedami,
psychologami)
Zdolność do współpracy z
organizacjami sportowymi,
odpowiednimi organizacjami
profesjonalnymi dla osób
niepełnosprawnych
Zdolność do współpracy z
rodzicami/opiekunami uczniów z
SEN
Zdolność do współpracy z
organizacjami rządowymi
i pozarządowymi (np. w zakresie
praw dziecka)

Rola określonych
specjalistów w odniesieniu do
APE
Charakter współpracy i
komunikacji z personelem
asystującym
Praca grupowa
Organizacje sportowe dla
niepełnosprawnych w zakresie
potencjalnej współpracy (np.
lokalne kluby sportowe)

Zdolność do identyfikacji potrzeb
profesjonalnego rozwoju w
zakresie APE
Zdolność do zaangażowania się w
ciągły rozwój profesjonalny (np.
czytanie publikacji związanych z
wykonywanym zawodem,
uczestniczenie w konferencjach
(warsztatach, seminariach) w celu
uzyskania informacji o nowych
trendach w APE

Odpowiednie możliwości
rozwoju zawodowego
Źródła informacji (np.
szkolenie zawodowe,
stowarzyszenia i organizacje
zawodowe itp.)

Role i prawa rodziców /
opiekunów (prawnie
odpowiedzialnych)
Charakter współpracy i
komunikacji ze wspierającymi
rodzicami / opiekunami
(prawnie odpowiedzialnymi)
Praca grupowa
Zasady i role odpowiednich
organizacji

Narzędzia do samooceny w
powiązaniu ze zdolnością do
implementowania WF/APE
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Propagowanie potrzeb i
praw uczniów ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
nauczyciele APE/WF-u

Zdolność do dzielenia się
doświadczeniami z innymi
nauczycielami APE (np.
informacje o przykładach
najlepszych praktyk)
Zdolność do samooceny
Zdolność do obrony równych
warunków WF dla wszystkich
uczniów
Zdolność do obrony praw
uczniów z SEN do udziału w
zajęciach WF/APE (np.: usługi
wsparcia, adaptowany sprzęt)

(np. nagrania wideo i analiza
sesji, pisemne raporty itp.)

Przepisy prawne oraz
stosowne krajowe i
międzynarodowe polityki
Usługi dla
niepełnosprawnych, APA oraz
struktury sportowe dla osób
niepełnosprawnych
Struktury i usługi edukacyjne
Podejście propagujące
(wywieranie nacisku,
literatura, itp.)
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Dodatek 3
EUSAPA MAPA FUNKCJONALNA – REHABILITACJA
KLUCZOWA
SFERA
A. Planowanie

B. Edukacja i
informacja

KLUCZOWA ROLA

KLUCZOWE FUNKCJE

A1. Ocena roli i wartości
programu adaptowanej
aktywności fizycznej w
ramach
multidyscyplinarnego
programu rehabilitacji.

Identyfikacja zadań programu adaptowanej
aktywności fizycznej jako uzupełniającej części
programu rehabilitacji.
A1.2. Identyfikacja mocnych i słabych stron
zastosowanych dotychczas form rehabilitacji oraz
programu adaptowanej aktywności fizycznej.
A1.3. Identyfikacja dostępnych i wymaganych
zasobów (miejsca, sprzętu) w celu wdrożenia
programu APA.
A1.4. Opracowanie programu adaptowanej
aktywności fizycznej we współpracy z zespołem
rehabilitującym.
A1.5. Identyfikacja długo- i krótkoterminowych
celów programu adaptowanej aktywności
fizycznej.

A2. Ocena
(nie)pełnosprawności,
czynników ryzyka oraz
potrzeb i potencjału
pacjenta / klienta.

A2.1. Zrozumienie warunków pacjentów /
klientów oraz ich konsekwencji w kontekście
niepełnosprawności, kondycji zdrowotnej, itp.
A2.2. Zrozumienie klinicznych danych (np. zdjęć
rentgenowskich, testów kardiologicznych) oraz
wniosków i zaleceń specjalistów ds. rehabilitacji.
A2.3. Ocena bieżącego i potencjalnego poziomu
funkcjonowania pacjenta / klienta.
A2.4. Zrozumienie reakcji pacjenta / klienta na
aktywność fizyczną, identyfikacja i niwelowanie
potencjalnych przeciwwskazań, zagrożeń dla
zdrowia i czynników ryzyka.

B1. Zapoznawanie
pacjentów/klientów z ich
niepełnosprawnością oraz
potencjałem za
pośrednictwem aktywności
fizycznej.

B1.1. Informowanie pacjenta/klienta o jego
funkcjonalnej niepełnosprawności, reakcji na
ćwiczenia, potencjalnych zagrożeniach dla
zdrowia, czynnikach ryzyka oraz
przeciwwskazaniach w odniesieniu do aktywności
fizycznej.
B1.2. Szkolenie pacjenta / klienta odnośnie
rozpoznawania i leczenia symptomów, które
potencjalnie mogą prowadzić do zagrożeń zdrowia,
obrażeń, itp.
B1.3. Szkolenie pacjentów/klientów odnośnie
programu APA oraz jego pozytywnych skutkach.

B2. Zapewnienie
odpowiednich informacji w
celu zagwarantowania
kontynuacji aktywnego
stylu życia po zakończeniu
rehabilitacji.

B2.1. Poinformowanie pacjenta/klienta o
regionalnych programach aktywności fizycznej, jak
również o krótko- i długoterminowych korzyściach
płynących z aktywności fizycznej.
B2.2. Zapewnienie bazy danych z informacjami
dotyczącymi firm oraz lokalnych organizacji
umożliwiających zapewnienie kontynuacji
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aktywnego trybu życia po rehabilitacji.
B2.3. Zapewnienie informacji związanych z
przepisami prawnymi dotyczącymi zasiłków i
dopłat z tytułu aktywności fizycznej oraz sportu po
zakończeniu rehabilitacji.
C. Implementacja

D. Analiza i ocena

C1. Implementacja
zindywidualizowanego
programu adaptowanej
aktywności fizycznej
uzupełniającego inne
dyscypliny w ramach
programu rehabilitacji.

C1.1. Opracowanie ustrukturyzowanego i
zindywidualizowanego programu APA we
współpracy z multidyscyplinarnym zespołem.
C1.2. Zapewnienie maksymalnego zaangażowania
przez adaptację instrukcji, poleceń, zasad i
warunków.
C1.3. Zainicjowanie aktywności fizycznych we
wspólnocie lokalnej.
D1. Ocena efektów
D1.1. Monitorowanie związanych ze zdrowiem
programu adaptowanej
długoterminowych wyników programu
aktywności fizycznej jako adaptowanej aktywności fizycznej.
części procesu rehabilitacji i D1.2. Określanie wyników programu adaptowanej
post-rehabilitacji.
aktywności fizycznej na funkcjonalną zdolność
pacjentów/klientów we współpracy z zespołem
rehabilitacyjnym.
D2. Ocena reakcji
pacjenta/klienta na
aktywność fizyczną,
postępu oraz porównanie z
ustalonymi celami.

D2.1. Analiza i ocena fizycznego i
psychologicznego samopoczucia pacjenta/klienta
oraz jego postępu.
D2.2. Ocena motywacji pacjenta/klienta wobec
programu adaptowanej aktywności fizycznej i w
razie potrzeby zwiększenie poziomu tej motywacji.
D2.3. Monitorowanie i ocena reakcji na aktywność
fizyczną, w celu zapewnienia bezpiecznego i
zakończonego powodzeniem udziału.
D2.4 Dokumentowanie indywidualnego rozwoju i
postępu, zgodnie z celami rehabilitacji i programu
APA.
D2.5. Identyfikacja narzędzi, metod, itp. w celu
zoptymalizowania możliwości funkcjonalnych
pacjenta/klienta w życiu codziennym oraz w
zakresie aktywności fizycznej.
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Dodatek 4
EUSAPA: RAMY KOMPETENCJI, UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZY REHABILITACJA

UMIEJĘTNOŚCI
jakie trzeba posiąść w celu uzyskania
kompetencji

WIEDZA
jaką trzeba posiąść w celu uzyskania
kompetencji

A. Kompetencje
terapeutyczne

Oszacowanie i ocena potencjału
aktywności pacjenta/klienta na
podstawie testów, obserwacji, itp., jak
również opisanie wynikającego z tych
badań profilu funkcjonalnego.
Opanowanie umiejętności
bezpiecznego prowadzenia programów
adaptowanej aktywności fizycznej,
włączając w to regularne oceny,
korzystając ze stratyfikacji oraz
analizy przed rozpoczęciem programu.

Zrozumienie ogólnych modeli
adaptacji zajęć rekreacyjnych i
sportowych dla pacjentów/klientów,
przy uwzględnieniu ich profilu
osobistego.
Zrozumienie i ocena związków
pomiędzy czynnikami
determinującymi ludzkie
funkcjonowanie.
Zrozumienie i ocena wpływu
niepełnosprawności na ludzkie
funkcjonowanie.
Zrozumienie podstawy
patofizjologicznej choroby
chronicznej, niepełnosprawności oraz
zaburzenia.
Zrozumienie wpływu i rodzajów
ryzyka przypisanego do aktywności
fizycznej.
Wiedza o wpływie leków na zdolność
wykonywania ćwiczeń.
Zrozumienie wskazań i
przeciwwskazań dotyczących
dyscyplin sportowych i adaptowanej
aktywności fizycznej w rehabilitacji
konkretnych osób.

B. Kompetencje
pedagogiczne

Opanowanie umiejętności nauczania,
szkolenia i trenowania (umiejętności
dydaktycznych), wymaganych dla
dobrze zbalansowanego podejścia w
środowisku terapeutycznym.
Zrozumienie zasad adaptowanej
aktywności, gier i sportów.
Umiejętność adaptowania aktywności
do funkcjonalnego potencjału
uczestników.
Opanowanie profesjonalnych
umiejętności inicjowania i skutecznej
adaptacji procesu.

Zrozumienie teorii rozwoju programu.
Opanowanie wiedzy o sporcie
niepełnosprawnych.
Znajomość sprzętu związanego z
różnymi rodzajami aktywności czy
sportu.
Znajomości głównych elementów
mających wpływ na proces
adaptowania danych aktywności.

KOMPETENCJE
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D. Kompetencje
związane z
zarządzaniem

Opanowanie strategii zarządzania
uwzględniającego model planowania w
zapewnianiu zajęć sportowych oraz
aktywności fizycznych dla ludzi
niepełnosprawnych.
Opanowanie tych umiejętności, które
są wymagane do przygotowania
polityki strategicznej dla zarządzania i
integracji programu adaptowanej
aktywności fizycznej w ramach
multidyscyplinarnego charakteru
rehabilitacji.

Znajomość rożnych form aktywności
fizycznej oferowanych przez lokalną
wspólnotę oraz organizacji
sportowych odpowiednich dla
pacjentów/klientów objętych
programem adaptowanej aktywności
fizycznej.
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Dodatek 5
EUSAPA MAPA FUNKCJONALNA – SPORT
Kluczowa
sfera
A. Planowanie

Kluczowe role

Kluczowe funkcje

A.1 Opracowanie i
adaptowanie ćwiczeń i
programów treningowych dla
niepełnosprawnych osób w
odniesieniu do określonych
sportów

A.1.1 Identyfikacja misji, wizji i celów organizacji
w odniesieniu do możliwości dla osób
niepełnosprawnych w sporcie i rekreacji w
różnych warunkach (np.
inkluzyjne/segregowane/jednolite lub
konkurencyjne/rekreacyjne)

A.2 Wstępna ocena bieżącej
sytuacji i historii

A.1.2 Identyfikacja kompetencji, środowiska i
postaw wymaganych do zrealizowania celów
programu
A.2.1 Sporządzenie dokładnego raportu
dotyczącego historii sportowca w celu dalszego
przygotowania do zajęć sportowych /
rekreacyjnych (np. medycznego, dotyczącego
osiągnięć, społecznego, dotyczącego komunikacji
itp.)

A.3 Opracowanie i
adaptowanie ćwiczeń i
planów treningowych

A.2.2. Ocena osoby indywidualnej pod względem:
zainteresowań i motywacji; sportowym (np.
antropometrycznym, bioenergetyczny,m,
nerwowomięśniowym, psychologicznym,
klasyfikacji, komunikacji).
A.2.3 Ocena środowiska danej osoby (np.
ekonomia, struktury sportu i rekreacji,
zewnętrznych barier, rodziny, wsparcia itp.)
A.3.1 Ustalenie krótko, średnio i
długoterminowych celów opartych na silnych i
słabych stronach.
A.3.2 Identyfikacja zasobów (np. ludzkich,
sprzętu, finansowych)
A.3.3 Opracowanie planu treningowego dla
następujących sfer: fizycznych, taktycznych,
technicznych i psychologicznych

B. Zarządzanie

B.1 Komunikacja i
współpraca

B.2 Administracja

A.3.4 Ustalenie procesu i harmonogramu
monitoringu
B.1.1 Konsultacja z innymi specjalistami jako
część multidyscyplinarnego zespołu
B.1.2 Komunikacja z
personelem/wolontariuszami, sportowcami,
rodzinami, szkołami, organizacjami i mediami
B.2.1 Przygotowanie raportów
B.2.2 Prowadzenie ksiąg
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B.3 Finanse

B.2.3.Prowadzenie korespondencji

B.4 Zasoby ludzkie

B.3.1 Planowanie budżetu
B.3.2 Organizacja strategii uzyskania funduszy
B.4.1 Rekrutowanie i ocena personelu
B.4.2 Rekrutowanie i ocena wolontariuszy

C. Trenowanie

C.1. Adaptowanie strategii
trenerskich

C.1.1 Adaptowanie stylów nauczania w celu
spełnienia potrzeb poszczególnych osób
C.1.2 Adaptowanie metod szkolenia
C.1.3 Planowanie strategii komunikacji
C.1.4 Plan strategii behawioralnych

D. Monitoring

D.1. Ocena wpływu oraz
ponowne dostosowanie planu

D.1.1 Regularna kontrola osiągniętych celów
(zgodnie z planem)
D.1.2 Ponowna ocena danej osoby i jej słabych i
mocnych stron zgodnie z planem
D.1.3 Identyfikacja przyczyn osiągnięcia
gorszych/lepszych niż zakładane wyniki
D.1.4 Ponowne ustalenie krótko, średnio i
długoterminowych celów opartych na silnych i
słabych stronach.
D.1.5 Ponowna identyfikacja zasobów (np.
ludzkich, sprzętu, finansowych)
D.1. Ponowne opracowanie planu treningowego
dla następujących sfer: fizycznych, taktycznych,
technicznych i psychologicznych

E. Rozwój
adaptowanego
sportu

E.1 Promowanie

E.1.1 Promowanie adaptowanego sportu
E.1.2 Lobbing na rzecz praw
E.1.3 Promowanie standardów APA włączając w
to zapotrzebowanie przez specjalistów

E.2 Ciągłe kształcenie
E.2.1 Identyfikacja własnych potrzeb dla
zawodowego rozwoju
E.2.2 Zaangażowanie się w ciągły rozwój
zawodowy (np. publikacje, warsztaty itp.)
E.2.3 Nawiązywanie kontaktów zawodowych
E.2.4 Samoocena
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Dodatek 6
EUSAPA RAMY KOMPETENCJI, UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZY - SPORT

KOMPETENCJE

UMIEJĘTNOŚCI
jakie trzeba posiąść w celu
uzyskania kompetencji

WIEDZA
jaką trzeba posiąść w celu
uzyskania kompetencji




Misja, wizja, cele programu
Osoby niepełnosprawne
i/lub ze specjalnymi
potrzebami w powiązaniu
Zdolność do komunikowania w ze sportem (ćwiczenia i
odpowiednim środowisku
trening)
 Warunki i możliwości zajęć
Zdolność do adaptowania
sportowych dla osób ze
warunków
specjalnymi potrzebami
 Nauka o sporcie
 Teoria treningu sportowego
 Podstawy określonych
dyscyplin sportowych
 Zasady i klasyfikacje
 Kwestie prawne i etyczne
 Ogólne zasady adaptacji

Opracowanie i adaptowanie
ćwiczeń i programów
szkoleniowych dla osób
niepełnosprawnych i/lub ze
specjalnymi potrzebami dla
określonych sportów

Zdolność do opracowania
odpowiednich programów

Wstępna ocena bieżącej sytuacji i
historii

Zdolność do użycia
określonych instrumentów
oceny




Zdolność do analizy i
interpretacji danych na
podstawie wiedzy teoretycznej

Opracowanie i adaptowanie
ćwiczeń i planów treningowych

Zdolność do analizy i oceny
dostępności w kontekście
określonego sportu
Zdolność do identyfikacji

zasobów




Zdolność do adaptowania i
użycia odpowiedniego sprzętu

Umiejętność przygotowania
protokołów, informacji
biograficznych etc.
Dostępność

Nauka o sporcie
Teoria treningu sportowego
Podstawy określonych
dyscyplin sportowych
Zasady i klasyfikacje

Zdolność do wykorzystania
zasad teorii treningu
sportowego
Zdolność do ustanawiania
realistycznych celów
Komunikacja i współpraca

Zdolność do komunikacji z
odpowiednimi sieciami
wsparcia

 Ogólne strategie


komunikacji
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Zdolność do skutecznej
komunikacji z uczestnikami i
grupami docelowymi

 Metody alternatywnej
komunikacji

Zdolność do identyfikacji i
wyboru odpowiednich strategii
komunikacji z kluczowymi
osobami lub sieciami
Administracja

 Podstawowe systemy

Zdolność do wykonywania
zadań administracyjnych

administracyjne

Zdolność do organizacji i
ustalania priorytetu informacji
Finanse

Zdolność do skutecznego
zarządzania kontami

 Język i IT
 Przygotowywanie raportów
 Podstawowe prowadzenie
ksiąg

Zdolność do pozyskania
odpowiednich funduszy
Zasoby ludzkie

Adaptowanie strategii trenerskich

Zdolność do zarządzania
ludźmi



Zdolność do rekrutowania i 
oceny pracowników oraz
wolontariuszy

Zasady procesu rekrutacji



Style stosowane przez
instruktorów sportowych



Metody stosowane przez
instruktorów sportowych

Zdolność do użycia
odpowiednich metod
trenerskich
Zdolność do komunikacji

Zdolność do aktywnego

angażowania się w środowisko
szkoleniowe (np. interakcje,
proces nauczania, współpraca,
etc.)

Ocena wpływu oraz ponowne
dostosowanie planu

Strategie motywacji i
kierowania

Zdolność do użycia
określonych instrumentów
oceny




Ogólne strategie
komunikacji
Metody alternatywnej
komunikacji
Stosowna wiedza o sporcie
Umiejętność przygotowania
protokołów, informacji
biograficznych etc.

Zdolność do praktycznego
interpretowania, ponownej
oceny i wprowadzenia zmian
do planu
Zdolność do samooceny
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Promowanie

Zdolność do komunikacji i
rozwoju sieci



Zdolność do tworzenia
możliwości równouprawnienia

Ciągłe kształcenie

Zdolność do skutecznego
zarządzania kontami

Legislacja na poziomie
lokalnym, krajowym i
międzynarodowym
Usługi wsparcia



Marketing



Możliwości dokształcenia /
rozwoju kariery

Zdolność do akceptowania 
/ponownego dostosowania się
do nowych trendów

Ocena odpowiednich
zasobów

Zdolność do identyfikowania
indywidualnych potrzeb dla
zawodowego rozwoju
Zdolność do aktywnego
angażowania się w inne
powiązane zadania
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Dodatek 7
Podstawowa struktura Europejskich Studiów Magisterskich z Adaptowanej Aktywności
Fizycznej EMMAPA 2
Są to dwuletnie studia magisterskie oferowane wspólnie przez cztery uniwersytety z Belgii, Republiki
Czeskiej, Irlandii i Norwegii. Idea studiów bazuje na zasadzie specjalizacji w zakresie trzech kanałów
zawodowych: (a) Adaptowanym Wychowaniu Fizycznym; (b) APA i zarządzaniu sportem; oraz (c)
APA i aktywnym stylu życia. Na pierwszym roku zajęcia są poświęcone przede wszystkim
opanowaniu teoretycznych ram na KU w Lowanium, a na drugim roku studenci otrzymują bardziej
specjalistyczne szkolenie na jednym z trzech partnerskich uniwersytetów. Poniższa tabela pokazuje
podstawową strukturę programu EMMAPA 2 i została przygotowana na podstawie materiałów i
dyskusji z prof. Yvesem Vanlandewijckiem.

Rok 1
Semestr 1
33 punkty
kredytowe
Wykłady na
KU w Lowanium

Rok 1
Semestr 2
30 punkty
kredytowe
Wykłady na
KU w Lowanium

Badanie w działaniu (Action research) (3 punkty kredytowe)
APA: Międzynarodowe perspektywy (3 Modele i klasyfikacja niepełnosprawności
punkty kredytowe)
(4 punkty kredytowe)
Niepełnosprawność i społeczeństwo (2 Studia o niepełnosprawności (1 punkt
punkty kredytowe)
kredytowy)
Międzynarodowe
perspektywy
dotyczące
sportu
dla
niepełnosprawnych
(1
punkt
kredytowy)

Klasyfikacja (3 punkty kredytowe)

Podejście holistyczne APA I (8
punktów kredytowych)
- Biomechanika
- Aktywność fizyczna, fitness i ryzyko
związane z ćwiczeniami
- Zarządzanie
ćwiczeniami
w
chorobach
chronicznych
i
niepełnosprawności

Podejście holistyczne APA II (8 punktów
kredytowych)
- Podstawowe
koncepcje
psychologii
stosowanej w APA
- Psychologiczne aspekty APA
- Teorie społeczno-kulturowe
- Pedagogika sportu w powiązaniu z
adaptowanym wychowaniem fizycznym
- Pedagogika - kształcenie
Specjalne kanały zawodowe (6 punktów
kredytowych)
Studenci wybierają jeden z trzech kanałów

Wprowadzenie
dla
wszystkich
studentów (12 punktów kredytowych)
- Zasady adaptowanych aktywności
fizycznych (3 punkty kredytowe)
- Wprowadzenie do APA (3 punkty
kredytowe)
- Wprowadzenie
do
zarządzania
sportem (3 punkty kredytowe)
- Wprowadzenie do APA (3 punkty
kredytowe)

- Zaawansowane
APE
(6
punktów
kredytowych)
- Zaawansowane zarządzanie sportem (6
punktów kredytowych)
- Zaawansowane Aktywne Style Życia (6
punktów kredytowych)

Literatura (4 punkty kredytowe)
Kanały dyscyplinarne (8 punktów kredytowych)
Studenci wybierają jeden z trzech kanałów
Biomechanika i ćwiczenia z zakresu fizjologii stosowane w APA (8 punktów
kredytowych)
lub
Biomechanika i ćwiczenia z zakresu fizjologii stosowane w APA (8 punktów
kredytowych)
lub
Pedagogika stosowana oraz teorie społeczno-kulturowe (8 punktów kredytowych)

114

Rok 2
60 punktów
kredytowe
Wykłady
prowadzone
przez EMMAPA
2 partnerów
projektu

Praktyka związana z kanałem zawodowym (15 punktów kredytowych)
Studenci wybierają jeden z trzech kanałów
Praktyczny trening oraz praktyka z APE
lub
Praktyczny trening oraz praktyka z zarządzania sportem
lub
Praktyczny trening oraz praktyka z aktywnego stylu życia
Dodatkowe kursy powiązane z metodologią badania (6 punktów kredytowych)
Wybór akademickiego kanału dyscyplinarnego. Studenci wybierają jeden z sześciu
modułów (6 punktów kredytowych)
Zaawansowana biomechanika; Fizjologia; Motoryka; Psychologia; Socjologia lub
Pedagogika powiązana z APA.
Praca magisterska
kredytowych)

(30

punktów

Capital selecta
kredytowe)

w

APA

(3

punkty

Dodatek – opis DVD
PŁYTA BUNTUS DVD Z PRAKTYCZNYMI PRZYKŁADAMI JAK ADAPTOWAĆ
PROGRAM NAUCZANIA, BY WŁĄCZYĆ DO NIEGO UCZNIÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, IRLANDIA.
Opis PDP
Buntús to wspaniała inicjatywa Irlandzkiej Rady Sportu (Irish Sports Council), prowadzona i
wspierana przez sieć lokalnych partnerów w zakresie sportu dla uczniów szkół podstawowych
w Irlandii. Buntús to program oparty na umiejętnościach, zapewniający młodym ludziom
doskonałą jakość, zabawne i przyjemne wprowadzenie do wychowania fizycznego i sportu,
dostosowaną do ich własnego poziomu rozwoju. Program Buntús jest dostępny dla szkół
podstawowych i obejmuje szkolenie dla nauczycieli, sprzęt przyjazny dla dzieci oraz karty
pracy dla różnych aktywności sportowych.
Program oferuje: Dwie duże torby wypełnione kolorowym sprzętem dla dzieci, połączonym z
kartami pracy, ilustrującymi zakres rozwoju aktywności: kręcenie się; otrzymywanie;
przemieszczanie się z piłką; bieganie i skakanie; rzucanie i łapanie; uderzanie i kopanie.
Karty zostały zaprojektowane tak, by dzieci mogły z nich korzystać i są dostosowane do
irlandzkiego programu nauczania WF-u. Zawierają także przydatne wskazówki dla
nauczycieli dotyczące kwestii związanych z bezpieczeństwem i organizacją.
Po odbyciu szkolenia Buntús, nauczyciele będą posiadać odpowiednie umiejętności i zasoby
do wykorzystania programu w ramach zajęć z WF-u. Wysokiej jakości szkolenie dla
nauczycieli szkól podstawowych umożliwiające wprowadzenie tego programu do nauczania,
wzbogaca plan i zwiększa pewność siebie niewyspecjalizowanych nauczycieli
odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć z WF-u. Buntús to szeroki program sportowy oparty
na umiejętnościach dla dzieci szkół podstawowych, zwiększający możliwości udziału
niezależnie od poziomu zdolności.
W marcu 2007 r. Irlandzka Rada Sportu oficjalnie opublikowała płytę DVD dla nauczycieli, z
opracowanym przez siebie programem sportu dla szkół podstawowych – Buntús. Personel
Stowarzyszenia Sportowego Waterford (Waterford Sports Partnership) oraz dzieci z 4. klasy
Krajowej Szkoły Waterford (Waterpark National School), Olimpiady Specjalne Waterford
(Special Olympics Waterford) oraz klubu sportowego Zabawa dla Wszystkich (Fun4All)
zostały wybrane przez Irlandzką Radę Sportu do udziału w nagraniach promocyjnego DVD.
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Płyta ta przedstawia praktyczną implementację programu Buntús w warunkach szkolnych.
DVD zawiera także część pod tytułem „Inkluzja w sporcie”, w ramach której pokazano
nauczycielom jak włączyć dzieci niepełnosprawne do zajęć z WF-u, na przykładach ćwiczeń i
zabaw oraz adaptacji, które umożliwiają włączenie każdej osoby. Umiejętności przedstawione
na płycie DVD obejmują łapanie i rzucanie, uderzanie i poruszanie się na piłce oraz gry: Łap,
Skrzynia Skarbów, W buszu, Wyzwanie i Mini rounders. Podkreślono praktyczne porady
dotyczące adaptacji ćwiczeń (np. osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą
preferować rozpoczęcie gry od nich lub też można umieścić piłki dla nich na krześle), które
mogą być zastosowane w przypadku innych gier i aktywności uwzględnionych w programie
Buntús, jak również w standardowym programie
nauczania WF-u.
Płyta Buntús DVD została przesłana do wszystkich szkół podstawowych w ramach
Lokalnych Partnerstw Sportowych, jako pomoc naukowa dla nauczycieli szkół
podstawowych. DVD ma na celu pogłębienie wiedzy nauczycieli o możliwościach
uwzględnienia niektórych podstawowych strategii adaptacji, które promują zasady włączenia
w ramach zajęć WF-u.

Kontakt:
Irlandzka Rada Sportu
Email: info@irishsportscouncil.ie
Strona internetowa: www.irishsportscouncil.ie
Związek PDP z projektem EUSAPA
Opisana powyżej płyta DVD stanowi przydatną pomoc dla nauczycieli przedstawiając im
praktyczne przykłady prostych adaptacji umożliwiających inkluzję (włączenie), które mogą
być wprowadzone w ramach zajęć WF-u. DVD ma na celu pogłębienie wiedzy nauczycieli o
podstawowych strategiach adaptacji promujących zasady włączenia. Dzięki przykładom
wdrożenia adaptacji w ramach zajęć WF-u, autorzy liczą także na pozytywny wpływ tej
prezentacji na stosunek nauczycieli do inkluzji w ramach zajęć WF-u.
Kompetencje EUSAPA zaprezentowane w tym PDP
l. Zdolność do użycia odpowiednich strategii i instrukcji (np. wskazówki werbalne, ruchowe,
polecenia, informacja zwrotna, wymagania)
m. Zdolność do adaptowania zasad gry, warunków i sprzętu
n. Zdolność do wykorzystania analizy zadania dla pożądanych umiejętności
Przykład dobrej praktyki został opisany przez Ursulę Barrett z Instytutu Technologii Tralee,
Irlandia

i

Adaptowane Wychowanie Fizyczne (APE) Indywidualny Plan Edukacyjny (IPE) iii
Paraspecjaliści ii
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