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Current news
V Outdoor Sports and Recreation Education Summer School Madona
4-11.09.2014 "Recreation in Historical Environment in Latvia”

V EDYCJA MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY LETNIEJ 2014
„Tradycyjne gry i zabawy w historycznej perspektywie Łotwy”
Letnia szkoła powstała jako wynik współpracy kilku uczelni
wychowania fizycznego z różnych krajów. Pierwsze tego typu
wydarzenie zostało zainspirowane w 2010 roku przez Latvian
Academy of Sport Education (LASE) w Rydze oraz Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Tematem wiodącym
spotkania, w którym uczestniczyli pracownicy naukowi i studenci z Polski i Łotwy, były tradycyjne zabawy i gry (aktywność
ruchowa plenerowa) w historycznej perspektywie Łotwy.
Trzy pierwsze spotkania letniej szkoły odbyły się w miejscowości Madona na Łotwie, natomiast czwarta, której gospodarzem był Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej
Podlaskiej.
Ideą tego wydarzenia jest znoszenie barier w nauczaniu między nauczycielami i studentami. W czasie letnich szkół wszyscy
uczą się od siebie nawzajem. Umiejętności uczenia się rozwijane
są podczas zajęć zarówno praktycznych jak i teoretycznych. Dużą uwagę zwraca się na współpracę w grupie. Wspólnie eksploruje się kulturową historię środowiska w którym się przebywa.
Wszyscy uczestnicy uczą się o sobie nawzajem, o kulturze krajów z których pochodzą. Pod tym względem produkt, jakim jest
letnia szkoła, odniósł duży sukces.
W dotychczasowych wydarzeniach letniej szkoły brali udział
nauczyciele i studenci z: Łotwy, Polski, Hiszpanii, Włoch, Australii, Litwy, Norwegii, Szwecji, Chorwacji, Rosji, Korei i Czech.
Wiodący temat – tradycyjne zabawy i gry – w kolejnych latach był
rozwijany w kierunku tendencji i nowych idei w aktywności
plenerowej. Pozwoliło to na większą różnorodność prezentowanych tematów teoretycznych i praktycznych.
V Letnia Szkoła odbyła się w dniach 4 - 11.09.2014 r.
w ośrodku sportów zimowych Smeceres Sils w Madonie. Oficialne otwarcie z udziałem Rektora LASE Prof. Janisa Zidensa
i Prorektora Prof. Jurisa Grantsa miało miejsce w Akademii
w Rydze. W czasie tego spotkania zaprezentowano wydawnictwo „OSRESS Outdoor Sports and Recreation Education Summer School”, którego autorami są Inta Bula Biteniece, Kalvis
Ciekurs, Juris Grants, Ivars Kravalis, Artur Litwiniuk, Krzysztof
Piech, Ingrida Smuka. W czasopiśmie zaprezentowano artykuły
stanowiące opracowanie materiałów zebranych podczas poprzednich edycji letnich szkół. Teoretyczne i praktyczne zajęcia
w ramach V Letniej Szkoły prowadzili: Ingrida Smuka – Latvian
Culture Heritage (wykład), Rudolf Zangerl – parcours (wykład
i zajęcia praktyczne), Juris Grants, Inta Bula Biteniece – Landscape Education and Trening (wykład), Ruta Dadeliene – Wellness couching (wykład), Krzysztof Piech, Małgorzata Lichota,
Zbigniew Ossowski, Rasa Paulaskiene, Inta Bula Biteniece, Ilze
Spike – Nordic walking and different games (zajęcia praktyczne), Artur Litwiniuk – Outdoor sport activity and physical
fitness as a factor determine sustainablemental and physical
development youth and adults (wykład), Kalvis Ciekurs, Ivars
Kravalis, JurisGrants – Bicikle tour and meeting with local
people (zajęcia praktyczne), Donatas Grazulis – Horseshoe (za-

jęcia praktyczne). Uzupełnieniem powyższych tematów były
zajęcia taneczne prowadzone przez Ingridę Smukę „ Tańce narodowe Łotwy” oraz Augustinę Gomez Caravaca „Tańce z Hiszpanii”. W czasie wycieczek rowerowych była możliwość poznania środowiska, w którym przebywali uczestnicy letniej szkoły.
Zwracano uwagę na uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe,
tradycję, która przyczyniła się do wykształcenia określonych
form aktywności ruchowej. Wywiady, jakie przeprowadzali studenci wśród mieszkańców okolic Madony pozwoliły na zebranie informacji o tradycyjnych zabawach i grach oraz innych
zwyczajach podejmowanej aktywności ruchowej badanego regionu. Po opracowaniu zgromadzonego materiału, studenci
prezentowali jego wyniki podczas praktycznych zajęć. Wyjazdy
rowerowe były także dla wszystkich uczestników niezwykle
piękną lekcją historii opowiadaną przez ludzi tamtejszego regionu.
Niepodważalnym osiągnięciem letnich szkół jest nawiązanie współpracy naukowej i dydaktycznej pracowników uczelni którzy w niej uczestniczą. Wymiana myśli, podejmowanie
wspólnych badań naukowych czy wykłady na zaproszenie, przyczyniają się do udoskonalania procesu dydaktycznego i stwarzają kolejne obszary współpracy.
Podjęto inicjatywę organizacji w 2015 roku w Rydze konferencji dotyczącej gier sportowych w wychowaniu fizycznym.
Organizatorem konferencji będzie Latvijas Sporta Pedagogijas
Akademija w Rydze oraz Filia AWF w Białej Podlaskiej.
Letnie szkoły na trwałe wpisały się do życia akademickiego organizujących je uczelni. Podczas ostatniej Letniej Szkoły
w Madonie podjęto decyzję o organizacji kolejnej VI już edycji
w 2015 roku w Maladze, zaś w 2016 roku w Białej Podlaskiej.
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