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NeedSport projekt je Erasmus + projekt sodelovanja za inovacije in izmenjavo dobrih praks na področju šolskega
izobraževanja. Glavna cilja projekta sta razvoj priročnika in spletne aplikacije za zaposlene na področju športa, trenerje,
učitelje, starše in ostale zainteresirane, ki bosta vsebovala konkretne ideje, priporočila ter primere primernih športnih
aktivnosti za otroke s posebnimi potrebami, kar bo pripomoglo k izboljšanju veščin zgoraj omenjenih ciljnih skupin na
področju vključevanja otrok s posebnimi potrebami v športne aktivnosti.
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PARTNERJI V PROJEKTU
V projekt je vključenih deset organizacij iz Hrvaške, Grčije, Poljske, Portugalske in Slovenije. Konzorcij projekta vključuje
mešanico organizacij s področja izobraževanja odraslih, osnovnošolskega in srednješolskega področja izobraževanja oseb
s posebnimi potrebami, terciarnega izobraževanja in športnega sektorja.
Partnerji v projektu:
-

LU Rogaška Slatina (koordinator, Slovenija),

-

III. OŠ Rogaška Slatina (Slovenija)

-

ElioArtič s.p. (Slovenija),

-

1o Eidiko Dimotiko Sxoleio Patras (Grčija),

-

Osnovna škola Josipa Matoša (Hrvaška),

-

ADDJ (Portugalska),

-

Universidade De Coimbra (Portugalska),

-

IES La Puebla (Španija),

-

'Prime' sports tudio (Hrvaška),

-

Gdynskie Centrum Sportu (Poljska).

.
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MEDNARODNI SESTANKI
Projekt se je začel leta 2018 in do sedaj sta bila izvedena dva mednarodna sestanka, in sicer v Rogaški Slatini, Sloveniji,
ter v Patrasu, v Grčiji.
V Rogaški Slatini so se partnerji spoznali med sabo in se seznanili s podrobnim načrtom projekta in njegovih aktivnosti.
Oblikovana sta bila podrobna časovnica projekta ter načrt diseminacije projekta.
V Patrasu so projektni parterji predstavili projektne aktivnosti, ki so jih izvedli v prvem obdobju projekta. Predstavljena
sta bila tudi osnutka priročnika ter Android aplikacije. Partnerji so oblikovali tudi načrt za prihodnje aktivnosti v projektu
in naredili evalvacijo projektnih aktivnosti.
Naslenji sestanek bo januarja 2020 v Vukovarju na Hrvaškem.

AKTIVNOSTI V NASLEDNJE OBDOBJU


3. projektni sestanek v Vukovarju na Hrvaškem.



Partnerji bodo razpravljali, testirali in ocenili praktične vaje, ki se razvijajo v projektu.



Nadaljnji razvoj in evalvacija teoretičnega dela priročnika.



Podatki iz priročnika bodo prenešeni v aplikacijo za Android, ki bo nato tudi testirana.



Končna evalvacija priročnika in aplikacija.



Vsebini priročnika ter aplikacije bosta prevedeni v jezike sodelujočih držav.

Za več informacij obiščite
- spletno stran projekta: http://www.needsport.net/
- Facebook stran projekta: https://www.facebook.com/Needsport-project207771260015804/?modal=admin_todo_tour

“Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno
odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”
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