Erasmus+

Sport Opens Schools DAY, Erasmus +

În cadrul parteneriatului colaborativ Erasmus+ Sport, S.O.S Sport Opens Schools, ID
603266-EPP-1-2018-1-IT-SPO-SCP, Inspectoratul Șclar Județean Bacău a organizat ZIUA
SPORTULUI SOS, un eveniment de diseminare și multiplicare a rezultatelor obținute pe parcursul
implementării activităților din parteneriatul european, în special Modulul de predare al Educației
Fizice -P.E. Teaching Module, rezultat obținut în parteneriat cu profesori și specialiști din
domeniul sportului la nivel european, provenind din țările partenere: Centro Universitario Sportivo
di Padova, Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Istituto di Istruzione Superiore
‘Newton-Pertini’ (IIS Newton-Pertini)- instituții din Italia, Instituto N.ª Sra. da Encarnação Cooperativa de Ensino (ECB)-Portugalia, Budapest VI. Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium
(KFG) – Ungaria, European Athlete as Student Network (EAS) – MALTA.
Obiectivele parteneriatului au fost realizarea unui modul de predare a educației fizice (PE)
în liceu, care să fie mai antrenant și mai atrăgător, punând accentul pe importanța activității fizice
(crearea unui stil de viață sănătos), eticii sportive (noțiuni ca fair-play, integritate, lupta împotriva
fenomenului bullying) și abilităților de viață; Dezvoltarea abilităților de viață și a oportunităților
de orientare a carierei tinerilor prin sport; Instruirea profesorilor de educație fizică în vederea
implementării acestui modul de predare, precum și oportunitatea de a se implica active în
dezvoltarea acestui modul, prin sugestii de îmbunătățire; Măsurarea eficienței acestui modul
inclusiv din perspectiva costurilor, astfel încât să poată fi aplicat în orice liceu din Europa (inclusiv
în liceele care nu au profil sportiv); Reconsiderarea importanței predării educației fizice. Scopul
este îmbunătățirea percepției despre importanța predării activităților fizice în liceele care nu au
profil sportiv.
Evenimentul, la care au participat 40 de cadre didactice, a luat forma unei Conferințe
Internaționale „SPORTS IN EUROPEAN EDUCATION- dissemination of Sport Opens Schools
(SOS) Erasmus+ partnership”-2nd edition, urmate de o Masa Rotundă - Sensibilizarea elevilor cu
privire la importanța sportului, eveniment încheiat de Workshopul „Valorile fair-play-ului și etica
sportului”.
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Inspector școlar pentru proiecte educaționale, prof. Ana Maria Rotaru
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