Wrocław, 17.10.2014 r.
Szkoły podstawowe województwa dolnośląskiego
uczestniczące w programie Mały Mistrz
Szanowni Państwo
Informujemy, że zakończyły się konferencje szkoleniowe dla nauczycieli realizujących program Mały Mistrz.
W trzynastu spotkaniach, które odbyły się w miesiącach IX-X wzięło udział przeszło 800 nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego. Dziękujemy za tak liczny udział.
Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta na szkoleniach pozwoli na sprawną realizację programu. Podajemy
najważniejsze działania, które powinny zostać zrealizowane w najbliższym czasie:
1. Bardzo prosimy o uzupełnienie danych szkół na stronie internetowej programu www.malymistrz.pl .
Po zalogowaniu się możecie uzupełnić dane dotyczące Waszej szkoły, dodać jej opis, a po jego
zatwierdzeniu dodać multimedia ( awatary, zdjęcia, filmy i in. ). W ten sam sposób po wejściu
z czerwonej belki w zakładkę „klasy” możecie uzupełnić opis Waszej klasy i również dodać zdjęcia,
awatary i inne. W zakładce klas jest również tabela obowiązkowego testu sprawności fizycznej. Po jej
rozwinięciu prosimy o wpisanie danych : w pierwszej kolumnie numer dziecka w księdze szkoły,
opcjonalnie w drugiej kolumnie np. imię dziecka, które pozwoli na szybkie ustalenie np. przez rodziców,
czyje wyniki są podane w tym wierszu, a w pozostałych kolumnach: wzrost, wagę i wyniki testu. Na belce
jest też możliwość dodawania artykułów; mamy nadzieję, że będziecie z tej możliwości korzystali jak
najczęściej pisząc o swoich sukcesach, zorganizowanych ciekawych lekcjach i innych wydarzeniach
związanych z programem. Pierwsze ciekawe materiały już się pojawiły.
Uwaga!!! Część szkół ma problemy z zalogowaniem się na stronę swojej szkoły. Informujemy, że
loginem jest adres mailowy z którego rejestrowana była szkoła do programu, a hasłem podane wtedy
hasło. Prosimy o udostępnienie tego loginu i hasła wszystkim nauczycielom pracującym w programie,
tak by mogli uzupełniać dane swoich klas
2. Przypominamy, że obowiązkowo, dwa razy w ciągu roku szkolnego, dzieci muszą przejść test sprawności
fizycznej składający się z 3 prób : zwis na drążku, bieg 10x5 m i marszobieg 600 m. Test jest dokładnie
opisany w podręczniku, a dodatkowo na stronie zamieściliśmy film pokazujący sposób jego
przeprowadzenia. Test powinny przejść wszystkie dzieci. Jeżeli są w stanie wykonać wszystkie 3 próby
wpisujecie im wszystkie wyniki, jeżeli nie mogą wykonać jakiejś próby wpisujecie w tym miejscu 0. Test
będzie powtarzany także w klasach II i III i powinien odbyć się w okresie wrzesień-październik, a druga
próba po mniej więcej pół roku, czyli marzec-kwiecień
3. Na stronie dzisiaj powinny pojawić się ankiety, które służyć będą ewaluacji programu. Będą to ankiety
dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Bardzo prosimy o ich wypełnienie. Odpowiedzi w nich zawarte
w przypadku dzieci i rodziców powinny nam pokazać „z jakiego miejsca startujemy”, a ankiety
nauczycieli pokazać m.in. jakie zagadnienia są dla Was najważniejsze w programie i jakie działania
powinniśmy podjąć jako Operator programu w celu jego, jak najlepszego, prowadzenia. Będziemy
wdzięczni za jak najpowszechniejsze wypełnienie ankiet. Prosimy bardzo o namówienie rodziców
Waszych dzieci do poświęcenia kilkunastu minut na wypełnienie ankiety z dzieckiem oraz wypełnienie
tej dla rodziców.
4. Z rozmów podczas konferencji wiemy, że nauczyciele wychowania fizycznego rozpoczęli współpracę
z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej przy realizacji zwłaszcza jednej godziny wf tygodniowo w
każdej klasie. Przypominamy, że to jeden z filarów programu, a wspólnie poprowadzona lekcja ma służyć
realizacji zajęć w których wymagane jest współdziałanie większej ilości osób. Mamy nadzieję, że będzie
to także lekcja na której nauczyciele wzajemnie wzbogacać będą swój warsztat. Jedynymi klasami, które
zwolnione są z tego obowiązku są klasy w których wf prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego.

5. Tak jak informowaliśmy na konferencjach mamy możliwość przeprowadzenia w naszym województwie
300 specjalnych lekcji z lekkiej atletyki i 300 z piłki nożnej. Chcemy żeby były to lekcje, które poprowadzą
animatorzy i trenerzy pracujący na obiektach la zbudowanych w programie Dolny Śląsk dla Królowej
Sportu oraz animatorzy pracujący na boiskach Orlik.
Lekcje lekkoatletyczne oparte będą na programie Athletics Kids, który chcemy specjalnie promować
w naszym województwie. Przewidujemy dodatkowy bonus dla nauczycieli w postaci specjalnych, bardzo
ciekawych podręczników programu z propozycjami ciekawych zajęć i imprez. Realizacja tych lekcji
najbardziej wskazana byłaby w miejscowościach w których wybudowano nowe stadiony lekkoatletyczne
( mamy już ich 20, a kolejne są właśnie oddawane) oraz w miejscowościach posiadających obiekty LA
zbudowane wcześniej, np. we Wrocławiu, Zgorzelcu, Lubinie, Polkowicach czy Bogatyni.
Lekcje piłkarskie oparte będą na ciekawych scenariuszach opracowanych przez Dolnośląski Związek Piłki
Nożnej i chcielibyśmy, żeby były realizowane na boiskach Orlik.
Żeby zgłosić chęć odbycia takich lekcji prosimy o przesłanie e-maila na adres : szs@sport.wroclaw.pl
z informacją w jakiej dyscyplinie chcielibyście odbyć lekcję lub ich cykl, podać miejsce ich realizacji
( bardzo prosimy, żeby były to przede wszystkim obiekty wymienione wyżej ), najlepszą dla Was datę lub
dzień tygodnia i godzinę oraz dane osoby z którą będziemy uzgadniać szczegóły lekcji. Jeżeli to możliwe
prosimy o próbę, w szkołach, które posiadają więcej niż jedną klasę biorącą udział w programie,
organizacji kilku lekcji po sobie następujących jednego dnia. Łatwiej będzie nam namówić wtedy osobę
prowadzącą do udziału w takich lekcjach. Szkolny Związek Sportowy pokrywa koszt organizacji takich
lekcji i zatrudnienia osoby prowadzącej.
Ponieważ mamy możliwość sfinansowania tych lekcji w tym roku prosimy o jak najszybsze deklaracje.
Kilkanaście szkół już to zrobiło, w najbliższych dniach skontaktujemy się z Wami w sprawie szczegółów
lekcji
6. Dodatkowym bonusem dla szkół, które najciekawiej zaprezentują się na stronie Małego Mistrza lub
napiszą ciekawy artykuł jest możliwość odbycia w Waszej szkole Lekcji z Mistrzem. Ma to być lekcja,
którą poprowadzi znany sportowiec, który spotka się również z Waszymi dziećmi i porozmawia z nimi
o swojej karierze sportowej i opowie o korzyściach płynących z aktywnego trybu życia. Pierwsza taka
lekcja odbyła się 10.10. w Wąsoszu, a prowadzącą była pani Justyna Kasprzycka, jedna z najlepszych
lekkoatletek w naszym kraju. Wiemy, że zajęcia cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem, a fotorelację
możecie zobaczyć na stronie. W przypadku tych lekcji również poprosimy o zgłoszenie przez pocztę
elektroniczną Waszej gotowości oraz o podanie dokładnych danych dotyczących miejsca, gdzie
chcielibyście ją przeprowadzić. Od rodzaju tego miejsca będziemy uzależniali dobór osoby, która te
zajęcia będzie prowadzić. Obiecujemy, że będą to najlepsi polscy i dolnośląscy sportowcy, medaliści
olimpijscy i mistrzostw Świata i Europy. Tutaj także prosimy o jak najszybsze zgłoszenia i próbę
połączenia takiej lekcji, np. z jakąś imprezą szkolną, spotkaniem z rodzicami, którzy mogliby taką lekcję
zobaczyć, itp. Koszt prowadzącego pokrywa SZS.
7. Zapraszamy Państwa także do skorzystania z naszej oferty organizacji innych specjalnych przedsięwzięć
w Waszej szkole, a związanych z działaniem programu Mały Mistrz i Sprawny Dolnoślązaczek. Zwłaszcza
zależy nam na organizacji Wywiadówek z Kultury Fizycznej – spotkań z rodzicami poświęconych tylko
sprawom zdrowia i aktywności fizycznej dzieci. Możemy Wam pomóc w organizacji takich spotkań, które
są częściowo opisane w podręczniku, np. zaproszenie ciekawych ludzi, lekarzy, fizjoterapeutów ,itd.
Możemy Wam również pomóc w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych w Waszej szkole, np.
poprzez wypożyczenie sprzętu, zaproszenie sportowców, itd.
Na konferencjach deklarowaliśmy także możliwość współorganizacji konferencji szkoleniowych. Jeżeli w
Waszej szkole zainteresowani jesteście jakimś szczegółowym problemem prosimy o kontakt. Postaramy
się zaprosić do Was specjalistę w tej dziedzinie, który poprowadzi takie szkolenie. Będziemy prosili
wtedy Was o zaproszenie nauczycieli z innych, okolicznych szkół na takie spotkanie.
To najważniejsze działania „na już”. Liczymy bardzo na Waszą aktywność.
I jeszcze trzy ważne i podstawowe informacje:
1. Program Mały Mistrz jest naszym wspólnym programem służącym ciekawej realizacji lekcji wychowania
fizycznego w klasach I, a w przyszłości I-III. Traktujemy działania w nim jako pomoc nauczycielom
w realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego. Program zawiera treści, które powinny
w znacznym stopniu ułatwić osiągnięcie zakładanych w podstawie celów.
2. Zdarzyły się nam na konferencjach szkoleniowych wypowiedzi nauczycieli, którzy zgłaszali, że zostali
zapisani do programu wbrew swojej woli ( „ to dyrektor nas wpisał „ ). Mamy nadzieję, że wspólne
działania pozwolą na przekonanie tych osób do potrzeby jego realizacji. Obiecujemy, że w specjalny
sposób będziemy chcieli pomóc tym „nieprzekonanym”
3. Wysyłamy ten list tylko na adresy szkół, które posłużyły do rejestracji Waszej jednostki. Mamy
w programie 351 szkół, prawie 900 klas i prawie 1200 nauczycieli. Nie jesteśmy więc w stanie pisać do
każdego z nich. Bardzo prosimy o przekazanie tego listu ( i wszystkich następnych dotyczących
Małego Mistrza) wszystkim zainteresowanym nauczycielom
Z poważaniem
Adam Szymczak

