INFORMACJA NA TEMAT OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI KOORDYNATORÓW WOJEWÓDZKICH
I EKSPERTÓW PROGRAMU „MAŁY MISTRZ” Z UDZIAŁEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
W dniach 18, 19 grudnia 2015 roku w Wałbrzychu uczestniczyłem w podsumowaniu programu „Mały Mistrz” w roku 2015. Program skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych,
oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, a nasza szkoła bierze w nim udział już drugi rok. Głównymi celami programu jest:
 poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów,
 pomoc nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego,
 monitorowanie stanu zdrowia i rozwoju fizycznego uczniów,
 budowa świadomości rodziców o konieczności szerszego angażowania się w ćwiczenia fizyczne z dziećmi,
 zaszczepienie miłości do sportu i aktywności,
 podniesienie atrakcyjności zajęć wychowania fizycznego z wykorzystaniem sprzętu sportowego przekazanego szkole.
Jest to program w którym uczestniczą dzieci z 12 województw w łącznej liczbie 164813. Podczas trwania konferencji można było wysłuchać szeregu ciekawych wykładów prowadzonych między
innymi przez Prorektora AWF we Wrocławiu prof. Andrzeja Rokity, Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania we Wrocławiu dr Marka Lewandowskiego. Poruszane tematy to: „Kogo potrzebuje uczeń – instruktora, trenera czy mistrza”, „Ruch, który wspiera uczenie się”, „Eduball – piłki które uczą”. Prezentowane były również przykłady dobrych praktyk rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji do
realizacji w 2016 roku.
Swoją obecnością zaszczyciła nas również Pani Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej.
Pani Minister obejrzała lekcję pokazową z udziałem dzieci, i jak powiedziała była pod wrażeniem
umiejętności uczniów, oraz zaskoczona ich poziomem wiedzy po cyklu zajęć prowadzonych z użyciem piłek „Eduball”. Podczas briefingu prasowego padło też parę deklaracji. Pani minister obiecała,
że w roku 2016 wszystkie szkoły podstawowe w kraju zostaną zaopatrzone w taki komplet piłek
(Eduball). Zapowiedziała, że w szkołach zostaną przywrócone tak zwane SKS–y, czyli dodatkowe płatne zajęcia sportowe pozalekcyjne. Mówiła również o likwidacji godzin karcianych w szkołach. Stwierdziła, że program „Mały Mistrz” doskonale się sprawdza i powinien być wprowadzony we wszystkich
szkołach podstawowych w kraju.
Więcej informacji o programie „Mały Mistrz” można przeczytać na stronie www.malymistrz.pl lub
www.mszs.krakow.pl .
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