
Projekt DITEAM12 
Za večjo raznolikost in inkluzijo v športnih 
klubih za otroke do 12 let

KOMPETENCE ZA TRENERJE - Vloga 
kluba pri izobraževanju otrok o 
vrednotah



VLOGA KLUBA 
PRI 

POUČEVANJU 
OTROK O 

VREDNOTAH

● Kaj je ta kompetenca?
● Zakaj je ta kompetenca 

pomembna?
● Kako je lahko kompetenca 

koristna za 
otroke/starše/trenerje?

● Kako lahko dosežemo to 
kompetenco?
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“Vrednota je cilj, ki je stabilen skozi čas in v različnih situacijah, ki 
usmerja naše razmišljanje, naša čustva in naša dejanja (vedenje). 
Olajša postavljanje odločitev in je specifična za vsako osebo. 
Vrednote se izoblikujejo preko procesov učenja in poučevanja ter 
lastnega oblikovanja konceptov« (Pepper, 2021).



AKTIVNOST ZA SPODBUJANJE ŠPORTNIH VREDNOT ZA TRENERJE 
(VPRAŠANJA ZA REFLEKSIJO)

• Kaj so vrednote? Katere vrednote vas vodijo v življenju?

• S katerimi vrednotami se najbolj poistovetite?

• Katere vrednote je mogoče razviti preko športa? Kako? Prosimo, delite vaše 
ideje.

• Katere vaše vrednote bi želeli prenesti na športnike? 

• Kakšne aktivnosti bi lahko klub izvajal, da bi še naprej razvijal športne 
vrednote? Pomislite o aktivnostih, ki še niso bile izvedene. 

Če obstaja možnost, da na ta vprašanja odgovarjajo trenerji po skupinah, lahko rezultate delite 
med seboj in oblikujete seznam odgovorov.



Šport predstavlja odličen način 
poučevanja otrok o vrednotah, tako 
na treningih kot tudi na tekmah.  

Seznam prednosti, ki jih šport 
prinaša pri izobraževanju o 
vrednotah.
Se lahko spomnite še katerih drugih 
primerov?



Za trenerje: Na katerih 10 vrednotah bi bilo 
najpomembnejše delati z vašimi športniki? 



Ko imate oblikovan seznam vrednot: za 
vsak mesec v letu izberite eno vrednoto na 
kateri bi želeli delati s športniki.



Na kakšen način boste športnike poučevali o vrednotah? 

Kako boste nagradili športnike, ki so si prizadevali za 
izboljšanje teh vrednot? 

Primer: športnik, ki najbolj izraža vrednoto kolegialnosti, 
bo na tekmi kapetan ali pa bo igral največ minut. 



IDEJE ZA POUČEVANJE VREDNOT:

1) V športnem objektu naredite prostor za recikliranje odpadkov (okolje). 
2) S športniki naredite trening na plaži ali v gorah ter izvedite čistilno akcijo zbiranja 
smeti (okolje).
3) V decembru izvedite božično zbiranje igrač (solidarnost).
4) Depreviligiranim otrokom ponudite štipendije za trening (enakost).
5) Organizirajte obisk otroških bolnišnic.
6) Organizirajte tek solidarnosti za otroke s posebnimi potrebami.
7) Organizirajte in praznujte "mednarodne dneve".
8) Tuširanje po treningu naj bo pravilo (higiena).
9) Otrokom razdelite sadje po treningu (zdrave navade).
10) Postavite pravilo za pravočasno prihajanje na trening (točnost in spoštovanje).



[AKTIVNOSTI]

Oblikujte koledar 
vrednot. Vsak mesec 
izberite eno vrednoto, 
ki jo želite izboljšati.

answer the questions in the questionnaire
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[AKTIVNOSTI]

Ustvarite seznam 10 
vrednot in oblikujte 
velik plakat, ki bo 
izobešen v športni 
dvorani.
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Dobre prakse



Dobre prakse


