8.00

Rejestracja uczestników (hol Gmachu Głównego)

Sesja Plenarna

Aula

Przewodniczący: prof. Krzysztof Klukowski i prof. Andrzej Kosmol
9.30
9.35

Otwarcie konferencji
prof. Andrzej Kosmol „Adaptowana aktywność fizyczna - kształtowanie się wiedzy teoretycznej

i praktycznej”
9.55
10.15
10.45
11.15

prof. Aleksander Ronikier „Adaptowana Aktywność Fizyczna (APA) w praktyce fizjoterapeutycznej”
prof. Yves Vanlandewijck „Evidence-based classification in wheelchair sports”
Ass. Prof. Aija Klavina „Preparing for inclusion in general physical education”
prof. Stanisław Kowalik „W poszukiwaniu nowych podstaw teoretycznych dla dostosowanej

aktywności ruchowej”
11.35
12.05

Ass. Prof. Martin Kudlacek „European inclusive physical education training”
dr Joanna Sobiecka „Zjawisko integracji polskiego sportu paraolimpijskiego ze środowiskiem

sportowym osób pełnosprawnych”

12.25 - 12.45 przerwa kawowa (hol Auli)
Seminarium THENAPA II - równolegle z Sesją 1

Aula

Przewodniczący: prof. Stanisław Kowalik i dr Izabela Rutkowska
12.45
12.50
13.05
13.25

Otwarcie Seminarium
dr Natalia Morgulec-Adamowicz „THENAPA II w Europie i Polsce” 
prof. Ewa Kozdroń „Aktywność ruchowa w procesie pomyślnego starzenia się”
dr Michał Myck „Aktywność fizyczna populacji 50+ w Europie: w jakim stopniu różnice w stylu życia

wytłumaczalne są zróżnicowaniem w charakterystykach populacji a na ile odzwierciedlają ‘zdrowe
obyczaje’?”
13.55

dr Sylwia Mętel „Wpływ 6-miesięcznego treningu sensomotorycznego na sprawność funkcjonalną
osób w wieku starszym”

Sesja 1 – równolegle z Seminarium THENAPA II

SW 2

Przewodniczący: prof. Eugeniusz Bolach i dr Joanna Sobiecka
12.45
12.55
13.05
13.15
13.25
13.35
13.45
13.55
14.05

mgr Grzegorz Czajkowski „Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją intelektualną jako
forma ich rehabilitacji motorycznej i społecznej”
dr Anna Mayer „The relation between educational, social and professional activities and
physical recreation undertaken by people with a dysfunction of the motor organ”
dr Marta Wieczorek „Usprawnianie dzieci z zespołem Downa metodą Weroniki Sherborne”
mgr Adam Wodecki „Sport jako element aktywizacji osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego”
dr Bartosz Molik „Motywacja osób niepełnosprawnych do uprawiania koszykówki na wózkach”
dr Waldemar Skowroński „Charakterystyka zainteresowań chłopców i dziewcząt uczestników
Onkoolimpiady”
dr Dariusz Rutkowski „Pomoce nieoptyczne w narciarstwie zjazdowym osób słabowidzących”
dr Waldemar Makuła „Aktywność fizyczna seniorów polskich, czeskich i brytyjskich”
Dyskusja

14.15 – 14.45 Otwarte zebranie członków PTN-AAF

Aula

14.45 – 15.30 przerwa obiadowa (Klub RELAX)
Sesja pokazowa – Seminarium THENAPA II

Klub FOREST

Przewodnicząca: prof. Ewa Kozdroń
15.30 – 16.15 dr Sylwia Mętel poprowadzi ćwiczenia senso-motoryczne ze słuchaczami UTW AWF Warszawa

Sesja 2 – równolegle z Sesja plakatową

Aula

Przewodniczący: prof. Irena Celejowa i dr Ryszard Plinta
16.15

dr Dariusz Pośpiech "Otłuszczenie ogólne i dystrybucja tkanki tłuszczowej u słuchaczek Uniwersytetu

16.25

dr Rafał Rowiński "Aktywność ruchowa aktywnych bielańskich seniorek w badaniach

Trzeciego Wieku w Katowicach i Chorzowie"

16.35
16.45
16.55

17.05
17.15

17.25

kwestionariuszem Seven - Day Recall PA Questionnaire"
dr Bartosz Bolach "Wpływ aktywności ruchowej na postawę ciała u młodzieży niedowidzącej"
prof. Gierasiewicz Anatol "The motivational structure of participation of persons with the limited
opportunities in work of specialized club"
dr Tomasz Zegarski "Wpływ 12 tygodniowego programu treningowego nordic walking na
subiektywną samoocenę stanu zdrowia, sprawności fizycznej oraz jakość życia kobiet w wieku
60-70 lat"
dr Marek Żak "Ocena wpływu habitualnej aktywności fizycznej na sprawność funkcjonalną osób
starszych żyjących w różnych środowiskach"
mgr Beata Kucharczyk "Ocena poziomu czynności dnia codziennego (ADL) osób niepełnosprawnych
po udarach, uszkodzeniach rdzenia kręgowego oraz urazach czaszkowo-mózgowych – przegląd
piśmiennictwa”
Dyskusja

Sesja Plakatowa – równolegle z Sesją 2

Hol przy Auli

Przewodniczący: prof. Elżbieta Hübner-Woźniak i dr Bartosz Molik
16.15 – 17.35
dr Alicja Danielenko
mgr Diana Dudziak
mgr Kalina Kaźmierska

mgr Blanka Milczarek
Regina O'Reilly
dr Tatiana Poliszczuk
dr Izabela Rutkowska

mgr Wojciech Wiliński
prof. Rajko Vute

„Gotowość studentów różnych specjalizacji kierunku kultura fizyczna do pracy z
osobami niepełnosprawnymi"
„Wpływ aktywności fizycznej na parametry fizjologiczne i psychologiczne wśród
seniorek aktywnych i nieaktywnych fizycznie”
„Wykorzystanie urządzenia IDEEA do oceny poziomu czynności życia codziennego
(ADL) osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej
- przegląd piśmiennictwa”
„Wpływ adaptowanej aktywności fizycznej na poziom zdolności kognitywnych u
osób w starszym wieku”
“The role of the Sports Inclusion Disability Officer in developing Sport and Physical
Activity for Individuals with Disabilities in Ireland”
“Differences in the level of physical fitness components depending on the
instructor's specialty in motor recreation and instructors' lifestyle”
“Przykłady dobrych praktyk i strategii promocyjnych oraz wdrażających adaptowaną
aktywność fizyczną dla osób starszych w Europie na podstawie Sieci Tematycznej
THENAPA II”
"Kobiecość i męskość dyscyplin sportowych olimpiad specjalnych oraz olimpijskich w
opiniach studentów IV roku AWF we Wrocławiu"
“Teaching and coaching volleyball for the disabled - sitting volleyball syllabus”

17.35 – 17.45 Zakończenie konferencji
Przewodniczący: prof. Andrzej Kosmol i dr Natalia Morgulec-Adamowicz

Aula

