
 

 

DITEAM12 odkriva nove perspektive za mednarodno 

sodelovanje 

13. in 14. decembra sta potekala zadnja dva dogodka 

Erasmus+ sofinanciranega projekta DITEAM12: sestanek 

projektnih partnerjev in zaključni dogodek.  

Mednarodni konzorcij je na zaključnem dogodku analiziral 

dosežene rezultate tekom zadnjih dveh let, ki sta bili močno 

zaznamovani s strani pandemije in omejitev. Z veliko truda in 

kreativnosti je bil projekt izpeljan z nekaj spremembami, kar 

je vodilo v nastanek pedagoških gradiv za starše ter trenerje 

(“Šola za starše”, “Orodja za trenerje”). Gradiva so dostopna 

v različnih jezikih na spletnih straneh partnerjev.  

Davinia González, predsednica vodilne organizacije v 

projektu Mi Hijo y Yo, je zaključni dogodek pospremila z 

naslednjimi besedami: “DITEAM12 v sodelujočih klubih 

oblikuje socialno in inkluzivno zavedanje za vključevanje ter 

raznolikost, in za seboj pušča netekmovalno izobraževalno 

orodje, ki se zanaša na sodelovanje staršev znotraj kluba”. 

Zanimanje za pedagoške materiale niso izrazili samo 

udeleženci iz EU, ampak tudi iz Indije, Malezije, Brazilije in 

Venezuele.  

Dogodek je moderiral izvršni direktor ICSSPE-ja, Detlef 

Dumon. Davinia González je uvodoma povzela projektne 

aktivnosti. Dogodek se je nato nadaljeval s predstavitvami 

Manje Veldin in Igorja Perasa, oba Pedagoški inštitut ter 

Terese Bilanove, Schola Empirica.  Prvi dve predstavitvi sta 

se osredinjali na pregled literature in rezultate o trenutnem 

stanju inkluzije v projektu sodelujočih športnih klubih, ki 

nakazuje na pozitivno dojemanje inkluzije in različnosti. V 

okviru zadnje predstavitve pa so bila 

predstavljena pedagoška gradiva.  

Diskusija je izpostavila potrebo po 

izobraževalnih materialih v različnih državah. 

Dostopnost materialov v angleščini, ćeščini, 

nemščini, slovenščini in španščini je bila 

pozitivno sprejeta s strani vseh udeležencev.  

V zaključku navajamo besede Frana Batiste, iz 

organizacije Informa Psicología y Deporte, ki  

je poudaril: “Šport se mora dojemati kot 

element socialne transformacije. Preko 

športa lahko oblikujemo posameznike, ki 

delujejo v smeri egalitarizma in to je nekaj, 

kar je DITEAM12 skušal storiti” 

https://www.icsspe.org/content/school-

coaches (angleščina, češčina, nemščina, 

slovenščina, španščina) 

https://www.icsspe.org/content/school-

parents (angleščina, češčina, nemščina, 

slovenščina, španščina) 

https://www.asociacionmihijoyyo.org (španščina) 

https://www.informapsicologia.com (španščina) 

https://www.europaralympic.org/diteam12 (angleščina) 

https://www.pei.si/raziskovalna-

dejavnost/projekti/diteam12/ (slovenščina, angleščina, 

nemščina, češčina, španščina) 

https://www.scholaempirica.org (češčina) 

Za več informacij kontaktirajte: 

diteam12@asociacionmihijoyyo.org ali manja.veldin@pei.si  
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