Informacja prasowa

Program Leader100 SPORT w województwie łódzkim
Fundacja edukacyjna Leader100 realizuje w 53 gminach i miastach województwa
łódzkiego Program Leader100 SPORT. Zaplanowane działania mają na celu
zwiększanie aktywności ruchowej dzieci w wieku 5-9 lat oraz rozwój ich kompetencji
społecznych. Pierwsze szkolenia dla nauczycieli rozpoczęły się w październiku
i potrwają do końca obecnego semestru roku szkolnego. Nauczyciele po uzyskaniu
certyfikatu ukończenia szkolenia oraz otrzymaniu materiałów edukacyjnych mogą
samodzielnie wdrażać program w swoich szkołach. Program finansowany jest ze
środków Samorządu Województwa Łódzkiego, a za jego realizację odpowiada
polska fundacja edukacyjna Leader100.
Leader100 SPORT to czteroletni program skierowany do dzieci, ich nauczycieli oraz
rodziców. Celem programu jest kształtowanie poprzez sport postaw społecznych
i kompetencji u najmłodszych, z silnym wsparciem nauczycieli i rodziny. Uczestnicy
otrzymują do dyspozycji również sprzęt sportowy, materiały dydaktyczne oraz stronę
internetową www.leader100sport.pl.
– Celem programu jest pokazanie aktywności fizycznej w ujęciu innym niż rywalizacja
sportowa czy nastawienie na osiąganie wyników. Chcemy pomagać dzieciom w kształtowaniu
kompetencji społecznych, a także w przygotowaniu do odpowiedzialnego życia, zarówno na
płaszczyźnie prywatnej, jak i zawodowej, w tym w budowaniu kariery zawodowej zgodnej
z naturalnymi predyspozycjami młodego człowieka. – mówi Tomasz Wilczewski, trener
programu. Marta Włodarczyk z zespołu Leader100 SPORT dodaje: Poprzez ćwiczenia
uczymy dzieci m.in. współpracy, dobrej komunikacji, samodoskonalenia, ciekawości
poznawczej czy kreatywności.
W październiku br. zespół odpowiedzialny za realizację Programu rozpoczął szkolenia
nauczycieli w Kutnie i Tomaszowie Mazowieckim. Uczestnicy otrzymali materiały
edukacyjne, dzięki którym mogą samodzielnie wdrażać Program w swoich szkołach,
przykładowe scenariusze zajęć, a także szereg wskazówek, jak pracować z dziećmi, by
pomagać im w rozwoju kompetencji społecznych poprzez sport. Placówki biorące udział
w Programie otrzymują sprzęt sportowy o wartości 3500 zł, czyli zestaw 3Kosze, w którego
skład wchodzą m.in. mobilna konstrukcja dla najmłodszych, zawierająca trzy kosze do
rzucania piłką oraz piłki do minikoszykówki. Trenerzy są dużym wsparciem dla nauczycieli,
w drugim semestrze osobiście odwiedzą przedszkola i szkoły, pozostają także do ich
dyspozycji podczas cotygodniowych dyżurów telefonicznych.
– Program Leader100 SPORT bazuje na naturalnej potrzebie dzieci do aktywności ruchowej.
Poprzez szereg ćwiczeń dzieci nabywają ważne dla ich rozwoju kompetencje. Kluczowa w tym
procesie jest bliska współpraca szkoły z rodzicami. Służymy wsparciem zarówno

nauczycielom, jak i rodzicom, by wspólnie czuwali nad rozwojem dzieci i młodzieży. – mówi
Luis Brusa, prezes polskiej fundacji edukacyjnej Leader100.

Program Leader100 SPORT potrwa do czerwca 2025 roku. Wszelkie informacje o Programie
oraz o bieżących wydarzeniach znajdują się na stronie: https://leader100sport.pl/.
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