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BRINGING SPORT TO CHILDREN WITH SPECIAL
NEEDS - NEEDSPORT

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το έργο NeedSport είναι ένα πρόγραμμα συνεργασίας Erasmus + για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών
πρακτικών στο σχολική εκπαίδευση. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να αναπτυχθεί μια ηλεκτρονική κατευθυντήρια
εφαρμογή για τους αθλητές, τους εκπαιδευτές, προπονητές, δάσκαλους, γονείς και όσους ενδιαφέρονται, που να
περιέχει συγκεκριμένες ιδέες, συστάσεις και παραδείγματα κατάλληλων αθλητικών δραστηριοτήτων για παιδιά με
ειδικές ανάγκες, για τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους και για την ενσωμάτωσή τους σε αθλητικές δραστηριότητες. Το
πρόγραμμα εμπλέκει 10 διαφορετικούς οργανισμούς από την Κροατία, Ελλάδα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία και
Σλοβενία
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ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος είναι ένας συνδυασμός φορέων που ασχολούνται με την εκπαίδευση
ενηλίκων, την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την
τριτοβάθμια εκπαίδευση και τον αθλητικό τομέα.
Οι Εταίροι του Προγράμματος είναι:


LU Rogaška Slatina (Συντονιστής προγράμματος)



III. OŠ Rogaška Slatina (Σλοβενία)



ElioArtič s.p. (Σλοβενία)



1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πάτρας (Ελλάδα)



Osnovna škola Josipa Matoša (Κροατία)



ADDJ (Πορτογαλία)



Universidade De Coimbra (Πορτογαλία)



IES La Puebla (Ισπανία)



‘Prime’sport studio (Κροατία)



GdynskieCentrum Sportu (Πολωνία).
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ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Το έργο ξεκίνησε το 2018 και μέχρι στιγμής υπήρξαν δύο διακρατικές συναντήσεις, μία στη Ρογκάσκα Σλατίνα, στη
Σλοβενία, και το άλλο στην Πάτρα της Ελλάδας.
Στην Rogaška Slatina, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν και να μάθουν αφενός τι περιελάμβανε το
πρόγραμμα και αφετέρου τις δραστηριότητές του. Δημιουργήθηκε χρονοδιάγραμμα του έργου, καθώς και το σχέδιο
διάδοσης του προγράμματος.
Στην Πάτρα, όλοι οι εταίροι παρουσίασαν τις δραστηριότητες που πραγματοποίησαν κατά την πρώτη περίοδο του
έργου. Παρουσιάστηκαν ακόμα οι κατευθυντήριες γραμμές του προγράμματος και η εφαρμογή Android. Οι εταίροι
αξιολόγησαν τις δραστηριότητες του έργου και προγραμμάτισαν τις μελλοντικές δράσεις.
Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2020 στο Vukovar της Κροατίας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ


Η τρίτη διεθνής συνάντηση έργου θα πραγματοποιηθεί στο Vukovar της Κροατίας



Το ασκησιολόγιο που προτάθηκε από τους εταίρους, θα συζητηθεί, θα δοκιμαστεί και θα αξιολογηθεί από
όλους τους εταίρους.



Το θεωρητικό μέρος της κατευθυντήριας γραμμής θα αναπτυχθεί και θα αξιολογηθεί περαιτέρω



Η εφαρμογή Android θα συμπληρωθεί με δεδομένα από την κατευθυντήρια γραμμή και θα δοκιμαστεί



Θα γίνουν τελικές αξιολογήσεις της κατευθυντήριας γραμμής και της εφαρμογής



Το περιεχόμενο της κατευθυντήριας γραμμής και της αίτησης θα μεταφραστεί στις γλώσσες των
συμμετεχουσών χωρών.

Παρακαλώ επισκεφτείτε
- την ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.needsport.net/
-την σελίδα στο Facebook: https://www.facebook.com/Needsport-project207771260015804/?modal=admin_todo_tour
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Η δημοσίευση αντανακλά τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση μπορεί να γίνει από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν.
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