Puuetega inimeste kaasamine spordi tegemisse Inglismaa näitel
Seminar toimib 31 märtsil Tallinna Ülikooli ruuides, aadressil Räägu 49, Tallinn
(IV korrus, ruum 401).
Seminari eesmärk:
Puuetega inimestel peaksid olema võrdväärsed võimalused teha sporti ja
tegeleda liikumisharrastusega. Füüsiline tegevus tõstab puuetega inimeste
elukvaliteeti ja iseseisvust, kuid sellest hoolimata on puuetega inimeste füüsiline
aktiivsus madal.
Seminari eesmärgiks on tutvustada viise, kuidas efektiivsemalt puuetega inimesi
kaasata tervete treening- ja õpperühmadesse. Inglismaa Puuetega Spordiliit on
sellega tegelenud mitmeid aastaid ja oma ala spetsialistid tulevad rääkima oma
programmidest, kogemustest, erinevate puudeliikide spetsiifikast, puuetega
inimeste ootustest ja uutest ideedest puuetega inimeste kaasamisel sportimisse.
Kellele seminar mõeldud on?
Seminar on mõeldud kehalise kasvatuse õpetejatele ja treeneritele kes oma töös
puutuvad kokku või võivad kokku puutuda puuetega inimestega.
Organisatsioonist:
Inglismaa Puuetega Inimeste Spordiliit (English Federation of Disability Sports EFDS) on rahvuslik vabatahtlik organisatsioon, mis loodi aastal 1998 ning on
pühendatud puuetega inimeste spordi ja liikumisharrastuse arendamisse. EFDS
on toeks paljudele organisatsioonidele, muutes puuetega inimeste
integreerumise efektiivsemaks.
EFDS visiooniks on erivajadustega inimeste aktiivsem eluviis, millega kaasneb:
•
•

parem tervis ning üldine heaolu kõikidele erivajadustega inimestele
võrdväärsem ühiskond, kus erivajadustega inimesed saavad ennast
teostada läbi rohkemate võimaluste ning valikute.

Kõnelejad:
Joanna Hardman; Joanna on õppejõud Gloucestershire Ülikooli Spordikoolis,
kus ta annab loenguid bakalaureuse- ja magistriõppe tasemel erivajadustega
inimeste spordi ja kaasava kehakultuuri teemadel. Ta on omandanud Ameerika
Ühendriikides magistrikraadi erikehakultuuri alal ning on just kaitsnud
doktoritöö, mis uurib õpetajapraktikantide arusaamu puudest ja kaasamise
praktikatest üldhariduslikus kehakultuuris. Ta on juhendanud erinevaid kursusi
Inglismaa Puuetega Inimeste Spordiliidus ja organisatsioonis Sports Coach UK.
Francis Leng; Francis asus Inglismaa Puuetega Inimeste Spordiliitu tööle
nõunikuna novembris 2014. Tema roll on abistada Inglismaa Puuetega Inimeste
Spordiliitu (EFDS) ja Riiklikke Puuetega Inimeste Spordi Organisatsioone
(NDSOs) tugevamate ja mõjukamate teadusuuringute tootmisel erivajadustega
inimeste spordi valdkonnas. Francis toetab organisatsioone kogu
teadusuuringute protsessi jooksul, alates teadusuuringute planeerimisest ja
projekteerimisest kuni analüüsi ja aruandluseni välja. EFDS ja NDSOs toodavad
erinevaid teadusuuringuid, mida kasutatakse mitmetel erinevatel viisidel
aitamaks rohkem puuetega inimestel spordiga tegeleda ja aktiivsemad olla.
Chloe Studley; Chloe liitus Inglismaa Puuetega Inimeste Spordiliiduga 2014.
aasta jaanuaris kui algatuse Active Kids for All projektijuhina. Active Kids for All
sisaldab kahte paraolümpia pärandi programmi; kaasavat kehalise kasvatuse
koolitust ja kaasava kogukonna koolitust, mida korraldatakse kogu
Suurbritannias ja Inglismaal. Need algatused on loodud eesmärgiga pakkuda
võimalusi puuetega inimeste kaasamiseks kehalise kasvatuse tundidesse ja
kogukonda. Chloe armastab sporti ja väärtustab rolli, mida võib mängida aktiivne
eluviis kõikide inimeste elus.

Seminari sisaldab 8 akadeemilist täiendkoolituse tundi.
Seminar toimub inglise keeles, eesti keele sünkroontõlkega.
Osavõtu tasu 25 eurot (sisaldab käibemaksu ja kohvipausi).
Seinarile registreerumine: Keit Jaanimägi keit@paralympic.ee 5283716
Vajalik info:
Osaleja nimi:
Isikukood:
e-maili aadress:
Arve saaja nimi:
Arve saaja registrikood:
Arve saaja postiaadress:
Arve saaja e-maili aadress (kui on erinev)

