
Programmet är klart!  
Nu finns hela konferensprogrammet på www.isapa2009.com . Fem späckade heldagar med 
intressanta förläsningar, symposier och workshops!  
 
Forskningsnavskonferens på ISAPA  
ISAPA-konferensen är naturligtvis ett gyllene tillfälle för alla som är intresserade av FoU med 
koppling anpassad fysisk aktivitet. När det gäller forskning kring handikappidrott fungerar 
högskolan i Gävle tillsammans med SUH som ett forskningsnav i landet. Under ISAPA i 
Gävle 23-27 juni kommer vi vid ett tillfälle att bjuda in alla svenska deltagare till 
utvecklingsdiskussioner.  
 
Morgondagens lärare, tränare, terapeuter och forskare  
I samband med ISAPA ger Högskolan i Gävle (HiG) en speciell ISAPA-kurs omfattande 4.5 
högskolepoäng. Uppmärksamma dina studenter på den här möjligheten. Om de dessutom 
registrerar sig för ISAPA som student till en ringa kostnad så ingår för dem även lunch, fika, 
välkomstmottagning och farewell party. Annars har man som student på kursen utan att 
registrera sig tillgång till själva konferensinnehållet, men däremot inte till lunch, fika m.m. Vi 
rekommenderar därför att man både registrerar sig som student på ww.isapa2009.com och 
ansöker om att delta i HiG:s ISAPA-högskolekurs. Information om anmälan hittar du fr.o.m. 4 
maj på www.isapa2009.com . Sista ansökningsdag till kursen är 31 maj.  
 
Special Olympics University  
Måndag 22 juni (dagen innan ISAPA börjar) arrangeras i Gävle en workshop om att undervisa 
personer med utvecklingsstörning. Den arrangeras av Special Olympics International och 
riktar sig främst till professorer och lärare vid högskolor och universitet i de nordiska 
länderna. Särskild information om den här aktiviteten sänds i dagarna ut direkt från Special 
Olympics International. Deltagandet i den här aktiviteten är kostnadsfri.  
 
Special Olympics in the University Curriculum Workshop  
A joint IFAPA/Special Olympics workshop will be held in conjunction with ISAPA 2009.   
The workshop, Special Olympics in the University Curriculum , will be held on Monday 22 
June (09:00-16:00) and is designed to provide information and materials to include Special 
Olympics in the university physical education curriculum. Special Olympics is a year-round 
program of athletic training and competition for athletes with intellectual disability.    
 
Participants will receive the Special Olympics University Curriculum, a resource consisting of 
powerpoint presentations and lesson plans to assist in teaching university students about 
working with athletes with intellectual disability. Additionally, the workshop will provide 
contemporary Special Olympics videos, printed material and an annotated bibliography of 
completed Special Olympics research.   The print and electronic materials will assist in 
providing classroom and practical experiences to university physical education students.    
 
Discussion will include the current development of Special Olympics for 3 million athletes 
with intellectual disability participating in sports training and competitions in 160+ countries, 
as well as the new generation of Special Olympics web-based and technological coaching and 
training materials.   The workshop will be conducted by Professor Dr. Glenn Roswal, 
AAHPERD Past President, and Dr. Mariusz Damentko , Special Olympics Europe-Eurasia. 


