vabi na usposabljanje v naziv

SPORTIKUS FAIR PLAY DELEGAT
Kdaj: ponedeljek, 28. in torek 29. november 2016 od 9.00 do 16.00
Kje: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Tržaška 207

Glavni cilji:
 Izboljšati znanje športnih pedagogov, trenerjev in vodstvenih delavcev v
športu na področju etike športa.
 Usposobiti za uporabo Sportikus didaktičnih pripomočkov in učinkovitih
pedagoških prijemov.
 Promovirati in uporabljati šport kot sredstvo vzgoje in socializacije.
 Spodbujati pedagoški in osebnostni razvoj športnih delavcev.
 Promovirati načela dobrega vodenja in organiziranja športa.

Naziv Sportikus fair play delegat pridobi udeleženec seminarja, ki se udeleži
seminarja (16 ur) ter uspešno opravi 5 delovnih nalog (24 ur) s programom kot sledi
in nosilci vsebin:
1. Program Sportikus, etika športa in fair play (dr. Hosta – 4x45 min)
Sportikus je celovit večstranski in večstopenjski program s katerim promoviramo in
soustvarjamo družbeno odgovorno vlogo športa. Etika nam ponuja trdna tla, ko
zagovarjamo svoja dejanja kot dobra. Fair play pa je tista srčika športa, brez
katere je vse ostalo v športu razvrednoteno. Katere so torej tiste vrednote športa,
ki bodo cenjene tudi, ko otroci odrastejo?
2. Psihosocialni razvoj otroka in vloga športa (dr. Koželj - 4x45 min)
Človeška psiha je pogosto omejitveni dejavnik človekovega delovanja. Dostikrat
tudi v športu. Zakaj pa ne bi poskrbeli, da nam nekatere psihološke lastnosti
pomagajo k boljšim rezultatom. Ne samo v športu! Z razvojem nekaterih osebnih
in osebnostnih lastnosti, predvsem samozavesti, pa tudi nekaterih psihosocialnih
veščin s poudarkom na učinkovitem komuniciranju, lahko dosežemo vse tisto, za
kar si na treningu tako močno prizadevamo.

3. Pogovor o vrednotah in oblikovanje klubskih/trenerjevih temeljnih načel (dr.
Hosta – 45 min)
Izmenjava izkušenj, dobre prakse in pogovor o konkretnih izzivih, ki ležijo pred
mladimi športniki in trenerji ter postavljajo osebnost na moralno preizkušnjo.
Priprava na oblikovanje trenerjevega/klubskega načrta za celovit psihosocialni
razvoj športnika (vzgojni načrt).
4. Osnovne veščine mediacije v konfliktnih situacijah (Bernard 2x45)
Mediacija je način mirnega, konstruktivnega in dogovornega načina reševanja
sporov. Pri mediaciji je konflikt priložnost za izmenjavo stališč, iskanje skupnih
optimalnih rešitev, priložnost za pogovor. Mediacija v ospredje postavlja rešitev
in ne problem. Ker rešitev ni 'vsiljena' od zunaj, so udeleženci zadovoljni z njo in
pomeni dolgotrajnejšo rešitev spora. Mediacija uči mirnega načina soočenja z
razlikami in drugačnostjo.
5. Primer dobre prakse (gost: Sportikus delegat – 60 min)
Predstavitev uporabe Sportikus didaktičnih pripomočkov v praksi.

6. Uporaba Sportikus pripomočkov (dr. Hosta – 45 min)
Didaktični pripomočki: Sportikus zastava, Častna športna prisega – fair play
protokol, Modri in sivi pedagoški karton, Transparent z geslom, Didaktični plakat.
Sodelovanje v akcijah Športna poteza in 100% Sportikus – priznanje za športno,
šolsko in moralno odličnost.
7. Navodila za izvajanje 5 tedenskega praktikuma (dr. Hosta – 45 min)
Sportikus fair play delegati vodijo mlade športnike skozi 5-stopenjsko lestvico
psihosocialnega razvoja (na seminarju dogovorjene delovne naloge se
osredotočajo na vrednote kot so odgovornost do sebe in drugih, so-odločanje pri
postavljanju športnih ciljev, spoštovanje do vseh deležnikov, razvoj osebne
integritete, solidarnost ter prenos teh vrednot na izven-športno življenje) in pri
tem uporabljajo Sportikus didaktične pripomočke in delovne liste.
8. Izvedba nacionalne akcije Sportikus solidarnost (dr. Hosta – 30 minut)
Prenos vrednot športa v življenje. Organizacija akcije solidarnosti v lokalnem
okolju, ki jo pripravijo športniki vključeni v praktikum, trener in drugi pridruženi
somišljeniki (starši, drugi člani in vodstvo kluba, lokalni mediji, itd.).
Prisotnost na usposabljanju in uspešno opravljen praktikum sta pogoj za pridobitev
naziva Sportikus fair play delegat.
Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo,
Ekipa Sportikus

