
MEDNARODNI PROJEKT 

FIT SLOVENIA INTERNATIONAL

je projekt promocije gibalne-športne aktivnosti za 

zdravje otrok in mladostnikov.

Pospeši svoj korak,

vdihni sveži zrak,

to zmore čisto vsak.

(fit himna)



ZAKAJ?

• za vključenost v redni pedagoški proces

• za timsko sodelovanje in izobraževanje s 

področja športno vzgojne aktivnosti

• za doseganje ciljev športne vzgoje v osnovni 

šoli, kot tudi ciljev gibalne-športne aktivnosti

• za zagotovitev usvajanja vseh ciljev z vidika 

osnovnih gibalnih konceptov ter gibalnega 

razvoja otrok

• za vseživljenjsko učenje in zdravje otrok



RAZVIJAMO

• pozitiven odnos med strokovnimi delavci

• pozitivno sodelovanje z otroki in starši

• razvoj motoričnih in funkcionalnih sposobnosti 

otrok

• pridobivanje pozitivnih vrednot in pozitiven 

odnos do redne gibalno-športne aktivnosti

• učenje skozi gibanje in gibanje skozi igro



PRIDOBITVE UČENCEV

• pozitiven odnos do redne gibalne-športne 
aktivnosti

• razvijajo timsko sodelovanje, pozitivna čustva in 
uspeh

• usvajajo segmente različnih športnih zvrsti

• razvijajo motorične in kognitivne sposobnosti

• razvijajo zavedanje, da je gibanje potreba in ne 
obveza

• postajajo popolnejši in sposobnejši, so veseli in 
zadovoljni



PRIDOBITVE STARŠEV

• zaupanje, da načrtovani šolski program 
izvajamo strokovno in skrbimo za varen, zdrav 
ter celosten otrokov razvoj

• možnost aktivnega sodelovanja s šolo in s tem 
prevzemanje soodgovornosti za zdrav otrokov 
razvoj

• možnost vpogleda v otrokov napredek v 
usvajanju znanj s področja gibanja in 

športa, preko Fit delavnic in Fit prireditev

• nova znanja



PRIDOBITVE ŠOLE

• nove vsebine na področju gibalnih/športnih aktivnosti

• izvajanje kakovostnih ur športne vzgoje

• novi didaktični materiali in izbor športnih pripomočkov

• skupno poučevanje s športnim pedagogom

• skupno načrtovanje in evalviranje

• vključevanje strategije za smiselno učenje

• pozitivno sodelovanje z otroki in starši

• različna izobraževanja in dodatna znanja

• NAZIV FIT UČITELJICA LETA 2007

• NAZIV FIT ŠOLA LETA 2008



OBVEZNI PROGRAM

• DODATNA URA ŠPORTA S ŠPORTNIM PEDAGOGOM 

– ENKRAT TEDENSKO  V I. VIO

• FIT AKTIVNI SPREHOD – ENKRAT MESEČNO

• FIT GIBALNI ODMOR – VSAK DAN

• FIT GIBALNE MINUTE – VSAK DAN V RAZREDU

• FIT HIDRCIJA – VSAK DAN

• PROJEKT UČIMO ZA ŽIVLJENJE
• 15. OKTOBER – SVETOVNI DAN HOJE

• 20. JANUAR – DAN BREZ TELEVIZIJE IN RAČUNALNIKA

• 7. APRIL - SVETOVNI DAN ZDRAVJA

• 31. MAJ – SVETOVNI DAN ŠPORTA



OSNOVNI PROGRAM

• LETNI SESTANKI FIT KOORDINATORJEV 

• FIT IZOBRAŽEVANJE ZA STROKOVNI KADER 

• FIT INTERNE DELAVNICE ZA STROKOVNI KADER

• FIT DELAVNICE ZA STARŠE 

• IZOBRAŽEVANJE FIT KOORDINATORJEV 

• FIT MEDSEBOJNE HOSPITACIJE


