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NeedSport Erasmus+ to projekt utworzony na rzecz innowacji oraz wymiany dobrych praktyk w edukacji szkolnej. Jego
głównym celem jest opracowanie aplikacji online oraz wytycznych zawierających konkretne pomysły, rekomendacje oraz
przykłady zajęć sportowych dla dzieci o szczególnych potrzebach. Traﬁą one do pracowników socjalnych, nauczycieli
wychowania ﬁzycznego, trenerów czy rodziców. Wszystko po to, aby podnieść umiejętności osób zaangażowanych we
włączanie dzieci o szczególnych potrzebach w zajęcia sportowe.
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PARTNERZY PROJEKTU
W projekt zaangażowanych jest 10 instytucji z Chorwacji, Grecji, Polski, Portugalii i Słowenii. Konsorcjum partnerskie
składa się z różnych organizacji sektorów: edukacji dorosłych, specjalnych szkół podstawowych i średnich oraz
szkolnictwa wyższego i sektora sportowego.
Partnerzy:
-

LU Rogaška Slatina (lider projektu, Słowenia),

-

III. OŠ Rogaška Slatina (Słowenia)

-

ElioArtič s.p. (Słowenia),

-

1o Eidiko Dimotiko Sxoleio Patras (Grecja),

-

Osnovna škola Josipa Matoša (Chorwacja),

-

ADDJ (Portugalia),

-

Universidade De Coimbra (Portugalia),

-

IES La Puebla (Hiszpania),

-

'Prime'sportstudio (Chorwacja),

-

Gdyńskie Centrum Sportu (Polska).
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SPOTKANIA MIĘDZYNARODOWE
Projekt rozpoczął się w 2018 roku. Jak dotąd odbyły się dwa spotkania partnerskie: pierwsze w miejscowości Rogaška
Sla na, (Słowenia), a drugie w Patras (Grecja).
Podczas wizyty w Słowenii, partnerzy dokonali autoprezentacji, a następnie zapoznali się ze szczegółowym planem
projektu, ustalili jego szczegółowy harmonogram oraz plan rozpowszechniania.
W Patras wszyscy partnerzy przedstawili dotychczasowe działania projektowe, które zostały przeprowadzone od
momentu pierwszego spotkania. Kluczowym elementem spotkania była prezentacja aplikacji na Androida. Ponadto
partnerzy opracowali plan pracy na nadchodzące miesiące i omówili ocenę działań projektowych.
Kolejne spotkanie odbyło się w 2020 roku w Vukovar w Chorwacji.

PLANY NA NAJBLIŻSZE MIESIĄCE


opracowanie, omówienie, przetestowanie i ocenienie praktycznych ćwiczeń przez wszystkich przedstawicieli
projektu,



rozwijanie I ocenianie teoretycznej części wytycznych,



uzupełnienie danych w aplikacji na Androida oraz przetestowanie jej działania,



przeprowadzenie ostatecznej oceny aplikacji i sprawdzenie zgodności założeń,



przetłumaczenie treści wytycznych oraz zawartości aplikacji na języki krajów uczestniczących.

Znajdziesz nas:
- strona projektu: h p://www.needsport.net/
- Facebook: h ps://www.facebook.com/Needsport-project-207771260015804/?modal=admin_todo_tour

Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczoną w niej zawartość.
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