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"Raznoliki in
vključujoči
klubi za otroke
do 12 leta"
PRIHAJAJOČI DOGODKI

Jesen 2020
Izvedla se bodo srečanja s
strokovnjaki!
Raznolikost in vključenost v
športu otrok do dvanajstega leta
starosti

Strokovnjaki na področju inkluzije in
športa bodo sodelovali na spletnih
srečanjih projekta DITEAM12. Bi se
želeli srečanjem pridružiti?

Igranje po "pravih" pravilih in
inkluzija sta možna

Obiski v klubih

So tekmovalnost, raznolikost in
vključenost nasprotujoči si pojmi v
športu? Kaj se zgodi, če
spremenimo pravila? Michelle
Friedrich, bodoča profesorica športa

Glede na situacijo s COVID-19, bodo
partnerji v projektu DITEAM12
obiskali športne klube in izvedli
opazovanja treningov.

in Ken Black, ustanovitelj iniciative
The Inclusion Club sta odgovarjala
na ta vprašanja.
Michelle Friedrich je kot primer
predstavila model "Easy Play", ki je
sestavljen iz: "treh značilnosti:
optimalne tekmovalnosti, pristopa
lahkega igranja (play-easy
approach) in samouravnavanja.
Brez sodnikov ali vodenja izidov.
Poteka po principu "fairplaya". Igralci
se vseskozi izmenjujejo med
ekipama in s tem zagotovijo
uravnotežene tekme med dvema
ekipama."
Bi si želeli več vpogleda v ugotovitve
strokovne literature in primere dobre
prakse? Prosimo kliknite TUKAJ in
prisluhnite Michellinemu odgovoru
na vprašanje Kako je tekmovalen
šport lahko bolj izobraževalen za
otroke?
Iz praktičnega vidika, Ken Black
predlaga sledeče: "lahko
manipuliramo s prostorom in
uporabimo conski pristop." S tem
pristopom športnike s primerljivimi
sposobnostmi postavimo v isto cono
na košarkarskem igrišču. Žoga mora
tekom igre preiti skozi vse cone, kar
pomeni, da imajo vsi igralci na
igrišču možnost sodelovanja.
Bi želeli izvedeti več? Prosimo
kliknite TUKAJ za dostop
do Praktičnega vodiča do
vključujočega ekipnega športa, ki ga
je pripravil Ken Black.

Sistematičen pregled literature na
temo raznolikih in vključujočih
športnih klubov za otroke do
dvanajstega leta starosti
ICSSPE (International Council of
Sport Science and Physical
Education) je vodil izvedbo
temeljitega pregleda literature na
temo raznolikosti in vključenosti v
športnih klubih za otroke do
dvanajstega leta starosti. Pregled
empiričnih študij služi kot strokovno
vodilo trenerjem in drugim
izvajalcem v praksi, klubom ter
staršem. Za dostop do
sistematičnega pregleda prosimo
kliknite TUKAJ.

Ključne ugotovitve pregleda
literature:
•

•

Kaže se potreba po
zmanjšanju tekmovalnih
vidikov pri športu za otroke
do dvanajstega leta starosti.
Sodelovanje, zabava in
osredotočenost na izvedbo
naloge so bistveni vidiki

vključujočih športnih
programov.

Omenjene ugotovitve so bile zbrane
v okviru projekta DITEAM12 in
predstavljene na videokonferenci, ki
je potekala 19. avgusta 2020.
Konference se je udeležilo več

•

ducat udeležencev širom sveta.
•

Trenerji potrebujejo
kompetence in celovito
razumevanje inkluzije, da
lahko pri svojem delu
podpirajo inkluzivne
vrednote.
Vloga staršev v športu otrok
do dvanajstega leta se kaže
preko podpore, pozitivnosti
in ustvarjanja varnega
okolja.
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