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WITAMY

Andrés Escobar był kapitanem drużyny narodowej Kolumbii, który był prawdziwym
profesjonalistą, zarówno na boisku, jak i poza nim. Był znany jako “Gentleman futbolu”,
ale podczas mistrzostw USA w 1994 r. popełnił błąd. Strzelił gola samobójczego, co
doprowadziło do eliminacji jego drużyny z mistrzostw.
Jedenaście dni później został zastrzelony.

Była 5 rano, 2 lipca, jeden z tych pięknych wczesnych
poranków w Medellin. Przygotowywałem się na kolejny
dzień na uniwersytecie, gdzie uczyłem socjologii sportu
i gdzie pracowałam nad doktoratem w dziedzinie zdrowia
publicznego. Wiadomość o śmierci Andrésa spowodowała, że zamarłem. Byłem absolutnie oniemiały. Ten dzień
zmienił moje życie na zawsze. Zacząłem zastanawiać się,
jak futbol, gra oparta na pracy zespołowej, komunikacji
i szacunku, może prowadzić do takiego gwałtownego
zachowania. Zdecydowałem się nie kontynuować mojej
kariery naukowej, ale zamiast tego badać zjawisko przemocy w miastach w Kolumbii. W 1994 roku zabito ponad
5000 młodych ludzi na ulicach Medellin.
Po rozmowie z wieloma ludźmi i niezliczonym czytaniu
książek, ta podróż zabrała mnie z powrotem do piłki nożnej. Zdałem sobie sprawę że gra może być przestrzenią
do dialogu i kluczowym elementem w rozwiązywaniu
problemów związanych z przemocą. W 1996 roku moi
koledzy i ja opracowaliśmy projekt Fútbola la Paz, czyli
Piłka nożna dla pokoju. Zaczęliśmy organizować regularne mecze piłki nożnej aby ułatwić dialog między młodymi ludźmi, którzy byli uczestnikami lub byli w konflikcie
zbrojnym. Gra odbywała się bez sędziego i podkreślała
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wartości równość płci, zasady fair play i pokojowe rozwiązywanie konfliktów. Tam narodził się football3.
Od tego czasu tysiące młodych ludzi gra w football3,
jak również członkowie naszej sieci współpracy na całym
świecie. Zastosowali metodologię, aby rozwiązywać
problemy społeczne w zakresie lokalnych problemów.
W 2014 roku stworzyliśmy „Podręcznik o Football3”, dzięki któremu zainteresowanie naszymi zasobami i szkoleniami od tego czasu rośnie.
Niniejsza publikacja: „Football3 - Podręcznik trenera”
ma służyć jako przewodnik, szkolić innych jak efektywnie
korzystać z metody football3 w swoich społecznościach
i stawiać kolejny krok w rozprzestrzenianiu tej metody.
Football3 jest dziedzictwem, które nadal przekształca
i miesza dziesiątki tysięcy młodych ludzi wokół całego
świata. Zachęcamy do zapoznania się z tym podręcznikiem i jego zasobami, aby stać się częścią tego trwałego
dziedzictwa.

Jürgen Griesbeck
Założyciel i dyrektor generalny streetfootballworld
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WPROWADZENIE

WPROWADZENIE
Od czasu powstania w Medellin w Kolumbii,
metody Football3, została ona opracowana
przez członków sieci współpracy streetfootballworld na całym świecie w kompleksową
metodologię, która dotyczy wielu tematów
społecznych, takich jak integracja społeczna,
równość płci, zdrowie i budowanie pokoju.
Football3 umożliwia młodym ludziom wzięcie odpowiedzialności za swoje działania i
sprawiedliwe traktowanie innych. Uczestnicy tej metody uczą się cenić komunikację i
wzajemny szacunek, zarówno na boisku, jak
i poza nim.
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Brighton, Wielka Brytania.
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de Solidariedade Social (CAIS)
Lizbona, Portugalia
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Shumenski University
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Sport dans la Ville
Lyon, Francja
Sport4Life

N

azwany po “trzech połowach” - dyskusji przed meczem, meczu piłki
nożnej i dyskusji po meczu – Football3 zawiera kluczowe lekcje życia
w każdym meczu. W grupach mieszanych płciowo gracze wspólnie
decydują o zasadach przed rozpoczęciem gry. Po meczu zastanawiają się
nad swoim zachowaniem i zachowaniem swoich przeciwników. Punkty są
przyznawane za strzelone bramki, jak również za grę fair. Ponieważ Football3 jest rozgrywana bez sędziów, gracze muszą nauczyć się rozwiązywania
konfliktów poprzez dialog i kompromisy.
Ponad połowa z ponad 120 organizacji w sieci streetfootballworld
używa jakiejś formy Football3. Jest także integralną częścią wszystkich festiwali Streetfootballworld i kluczowym elementem festiwali Football for Hope
organizowanych podczas Mistrzostw Świata 2010, 2014 i 2018. W 2017 r.
ponad 100 000 młodych ludzi zostało zaangażowanych w Football3.
Istnieją rozległe zasoby internetowe do rozpowszechniania Football3.
Podręcznik wprowadzający do Football3 jest dostępny w wersji drukowanej
i online w wielu językach. Wraz z podręcznikiem powstała strona internetowa www.football3.info, zapewnia ona dostęp do formularzy meczowych
online, kreatora turnieju i najnowszych wiadomości związanych z Football3.
Dzięki temu rozpowszechnianie Football3 stale rośnie na całym
świecie i naszej sieci. Metoda ta jest coraz częściej stosowana, pojawili się
eksperci Football3. Eksperci ci mają duże doświadczenie w projektowaniu
i dostarczaniu programów Football3 i radzą sobie z rzeczywistością piłkarską
z pierwszej ręki.
Football3 – Podręcznik trenera jest zatem kolejnym logicznym krokiem w ewolucji Football3. Niniejszy podręcznik przedstawia ekspertom
Football3 solidne i potwierdzone podejście, które pomoże im w dalszym
rozpowszechnianiu metody Football3 w ich społecznościach. Opracowany
i przetestowany przez innych członków sieci, niniejszy podręcznik zawiera
jasne wytyczne i wskazówki dotyczące skutecznego szkolenia przyszłych
mediatorów i wdrożeniowców tej metody.
W Internecie, na festiwalu lub na piśmie, główna idea zawsze pozostaje taka sama: wykorzystujemy moc gry w piłkę nożną do edukowania
i wzmacniania młodych ludzi.

Birmingham, Wielka Brytania
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WPROWADZENIE

CEL PODRĘCZNIKA
Celem jest przedstawienie kompleksowego, szczegółowego schematu, aby pomóc trenerom, przyszłym mediatorom i podmiotom wdrażającym zapewnienie szkoleń Football3. W związku z tym w niniejszym
podręczniku przedstawiono ramy do prezentacji różnych elementów
Football3 w logicznej, spójnej kolejności. Te różne elementy są podzielone
na cztery sekcje, a każda sekcja jest samodzielną lekcją. Cenne dodatkowe
zasoby, w tym przykłady programów, czynności i informacje, są również
zawarte w podręczniku.

PLANOWANIE
I WDROŻENIE
TURNIEJU
FOOTBALL3

PLANOWANIE
I WDROŻENIE
PROGRAMÓW
FOOTBALL3

ZAPLANOWAĆ I WDROŻYĆ
PROGRAMY FOOTBAL3

ZAPLANOWAĆ I WDROŻYĆ
TURNIEJ FOOTBALL3

ROLA MEDIATORA
I KOMPETENCJE
MEDIATORA

PROWADZIĆ MEDIACJE FOOTBALL3

GRAĆ W FOOTBALL3

NAUCZ UCZESTNIKÓW:

WPROWADZENIE DO
FOOTBALL3

JAK KORZYSTAĆ Z PODRĘCZNIKA
Ten podręcznik jest przeznaczony do użytku przez trenerów, którzy mają doświadczenie i wiedzę w dostarczaniu meczów i programów
Football3. Jeśli nadal potrzebujesz dowiedzieć się więcej o Football3
i jej działaniu, oryginalny podręcznik football3 i najnowsze wiadomości
można znaleźć na stronie www.football3.info . Jeśli chcesz zaangażować
się w Football3 i program „Football4 Good” (piłka nożna dla dobra), możesz także wyszukać organizacje w twoim regionie, sprawdzając sekcję
sieci na stronie www.streetfootballworld.org
Trenerzy dostarczający zawartość tego podręcznika powinni mieć
doświadczenie zarówno w uczestniczeniu w sesjach Football3, jak
i podczas ich dostarczania, a także posiadać zrozumienie specyficznych
potrzeb swojej społeczności. Powinni mieć umiejętność jasnego komunikowania się, uważnego słuchania i ułatwiania uczenia się w sposób
otwarty, dynamiczny i interaktywny dla grupy młodych osób dorosłych.
Ten podręcznik podzielony jest na cztery sekcje, z których każda
funkcjonuje jako samodzielna sesja. W zależności od umiejętności i pochodzenia poszczególnych uczestników, możesz korzystać tylko z sekcji najbardziej odpowiednich dla twojego kontekstu. Każda z sekcji odzwierciedla części podręcznika football3, a uczestnicy mogą korzystać
z podręcznika football3 jako punktu odniesienia. Strony odpowiednich
sekcji są wskazane w każdej sekcji.
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Każda sesja jest podzielona na dziewięć podsekcji i, w duchu Football3, główna treść jest podzielona na “trzy połowy”. Pierwsza połowa
daje szansę na wprowadzenie i omówienie treści sesji, druga połowa pozwala na praktyczne wdrożenie tej treści poprzez interaktywne ćwiczenia
i gry, a trzecia połowa obejmuje refleksję nad treścią i ćwiczeniami, a także okazją do zakończenia sesji. Każda sekcja zawiera porady edukacyjne,
a także sugestie dotyczące potencjalnych działań rozszerzających w celu
głębszego poznania tematu.
Ponieważ uczestnicy są szkoleni w zakresie mediacji i wdrażania
football3, powinni być nieco starsi, najlepiej w wieku od 16 do 30 lat, chociaż starsi uczestnicy również są mile widziani.
Uczestnicy powinni również mieć doświadczenie w liderowaniu
grupie lub dostarczanie lekcji, niekoniecznie w Football3. Jednak umiejętności piłkarskie są nieistotne. Aby uzyskać najlepsze wyniki, grupa nie
może mieć więcej niż 12 uczestników dla jednego trenera lub 24 uczestników dla dwóch trenerów. Większe grupy są trudniejsze do zarządzania
i uczestnicy prawdopodobnie nie otrzymają uwagi. Najlepiej byłoby, gdyby uczestnicy również mieli zachowany balans płciowy1.

PROFIL UCZESTNIKA
Wiek
16 do 30 roku życia
starsi uczestnicy także mile widziani
Płeć
Najlepiej zachować równość płci
Umiejętności
Umiejetności piłkarskie nie mają
znaczenia; doświadczenie liderowaniu
grupie są użyteczne, ale nie istotne.
Ilość
12 uczestników dla jednego trenera,
24 uczestników dla dwóch trenerów

JAK PRZEKAZAĆ TREŚCI PODRĘCZNIKA
Niniejszy podręcznik oparty jest na uznanych dobrych praktykach
w dziedzinie edukacji2 i szkoleń. A biorąc pod uwagę, że skierowany
jest do młodych dorosłych, należy wziąć pod uwagę potrzeby dorosłych
uczniów. W podręczniku przedstawiono przegląd różnych elementów
i dobrych praktyk istniejących w literaturze na temat edukacji dorosłych.
Trenerzy powinni być świadomi ich istnienia i aktywnie je realizować.
Wzrok 75 %

WYKORZYSTAJ I POBUDZAJ WSZYSTKIE ZMYSŁY

Słuch 13 %

Podczas treningu innych ważne jest stymulowanie wszystkich pięciu
zmysłów. Badania nad uczeniem się sugerują, że zmysły przyczyniają
się do naszego doświadczenia w uczeniu się, a zaangażowanie różnych
zmysłów może pomóc uniknąć monotonii.
Co więcej, łączenie różnych zmysłów może prowadzić do jeszcze bardziej udanych efektów uczenia się. Szacuje się, że się uczymy:

Dotyk 6 %

•
•
•
•
•
•
•

Zapach 6 %

10 % tego, co przeczytamy
20 % tego, co słyszymy
30 % tego, co widzimy
40 % tego, co widzimy i słyszymy
50 % tego, o czym dyskutujemy
70 % tego, co doświadczamy
90 % tego, czego nauczamy

Smak 3 %

Na tej podstawie każda sesja w tym podręczniku stara się zapewnić
przestrzeń do dyskusji, działań i refleksji, umożliwiając tym samym
uczestnikom wydobycie maksimum z treści. Konieczne jest również, aby
trenerzy pamiętali o tym i upewniali się, że angażują swoich uczestników
na różne sposoby.

1
2

Poprzez “wszystkie płcie” rozumiemy: kobietę, mężczyznę, trans, inter i niezdefiniowane

Treści w oparciu o literaturę: Sale & Brougham (2001), Russel (2009) and Murphy & Carson-Warner (2012)
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WPROWADZENIE

PAMIĘTAJ O PRZYCIĄGANIU UWAGI
Uwaga jest ważna dla umiejętności uczenia się. Zazwyczaj uwaga znacznie
spada po około 30 minutach. Dlatego ważne jest, aby trenerzy angażowali
uczestników poprzez działania i dyskusje. Trenerzy muszą także rozwijać
wyczucie swojej grupy i wiedzieć, kiedy robić przerwy lub interweniować
przy krótkich, dynamicznych aktywnościach energetyzujących.

ZAPEWNIJ RETENCJĘ
Badania pokazują, że większość informacji faktycznych zostanie utracona
w ciągu 48 godzin, jeśli nie ma znaczącej próby przećwiczenia lub przeglądu informacji w tym czasie. Każda sesja w tym podręczniku zaczyna
się od możliwości sprawdzenia zawartości z poprzedniej sesji (Rozgrzewka). Poza tym, że jest to prosty symbol zastępczy, jest to ważny krok, aby
pomóc uczestnikom w zachowaniu informacji.

DOSTOSUJ RÓŻNE STYLE UCZENIA SIĘ
Istnieje wiele badań, które sugerują, że każdy z nich ma swój własny styl
uczenia się i dlatego najbardziej korzysta z treści dostarczanych w sposób
pasujący do ich stylu. Ogólnie style uczenia się są podzielone w następujący sposób:
•
Wizualny - uczy się, widząc rzeczy takie jak filmy, zdjęcia lub diagramy
•
Słuchowe - uczy się na słuchaniu rzeczy takich jak wyjaśnienia
•
kinestetyczny - uczy się od wykonywania czynności
Fakt ten sprawia, że po raz kolejny konieczne jest, by trenerzy angażowali
zmysły i dostarczali wszystkie style uczenia się. W całym podręczniku proponujemy działania, pomoce wizualne, dokumenty i filmy, które pomogą
w tym zakresie.

ZAPEWNIJ SKUTECZNĄ INFORMACJĘ ZWROTNĄ
Informacje zwrotne przyczyniają się do procesu uczenia się na wiele
sposobów. Pomaga uczestnikom i trenerom monitorować proces uczenia
się i umożliwia im wzmocnienie pozytywnych efektów uczenia się.
Opinia powinna być udzielona raczej wcześniej niż później. Pozytywne elementy powinny być wspomniane w informacjach zwrotnych,
a gdy przedstawiane są bardziej negatywne elementy, powinny one być
wykonywane z odpowiednim tonem i postawą, i zawsze powinny dążyć
do wypracowania rozwiązań. Informacja zwrotna powinna być również
procesem dwukierunkowym. Uczestnicy powinni być zachęcani do wyrażania swoich obaw i przekazywania opinii trenerowi.

UWAŻAJ NA CECHY DOROSŁYCH UCZĄCYCH SIĘ
Dorośli uczniowie mają wiele doświadczeń i wiedzy. Wiedza ta powinna być
rozpoznawana i włączana do dyskusji. Uczący się dorośli często również
potrzebują samokierowania i motywacji. W miarę możliwości uczniowie
powinni mieć możliwość bezpośredniego omawiania i wdrażania działań.
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WPROWADZENIE
DO METODY
FOOTBALL3

Podręcznik: str. 5–21
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I.

WPROWADZENIE DO METODY FOOTBALL3

ZARYS
Ta sekcja wprowadza szablon, by wprowadzić, wyjaśnić i zademonstrować podstawy
metody football3 w grupie przyszłych mediatorów i trenerów. Jako że ta sekcja jest
pierwsza w podręczniku, zakłada czas na
bardziej rozbudowaną rozgrzewkę, podczas
której uczestnicy mogą poznać się bliżej w
zabawny, interaktywny sposób oraz ustalić
podstawowe zasady i oczekiwania dla tej
i przyszłych sesji.
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CELE
Cele tej sekcji:
•
aby uczestnicy mogli się poznać, a także ustalić cele
i oczekiwania,
•
aby uczestnicy zrozumieli poszczególne elementy
metody football3, w tym role poszczególnych
uczestników, trzy połówki, zasady oraz system
punktowania,
•
aby uczestnicy zaczęli sami myśleć o innych,
potencjalnych zasadach i systemach punktowania,
•
aby uczestnicy uzyskali bezpośrednie doświadczenie
w metodzie football3.

CZAS
Do przeprowadzenia tej sekcji powinno się zaplanować
2 godziny. Jest to zależne od grupy i zakresu sesji.

MATERIAŁY
Materiały potrzebne do przeprowadzenia tej sesji to:
•
sala lekcyjna z krzesłami lub inne spokojne miejsce
dla uczestników, by zebrać się i usiąść,
•
dwie piłki,
•
20 stożków,
•
gwizdek,
•
stoper,
•
podkładka z klipsem,
•
formularz meczowy,
•
długopis,
•
flipchart/tablica suchościeralna i flamastry,
•
podręczniki metody football3,
•
sprzęt audio/video (opcjonalnie).

TA SEKCJA UCZY
UCZESTNIKÓW
GRY METODĄ FOOTBALL3
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ROZGRZEWKA
WSKAZÓWKA
Przykładowe zasady:
•

Szacunek dla innych
uczestników oraz
prowadzącego
(prowadzących)/trenera

•

15 MINUT

1.	Zacznij od przedstawienia się i opisania celu sesji przed
wprowadzeniem zabawy integracyjnej, mającej umożliwić
uczestnikom poznanie się i oswojenie się z miejscem treningu. Możesz wykorzystać gry, które znasz lub wybrać jedną z
zaproponowanych w załączniku.

Koncentracja uwagi podczas
warsztatów – nie używamy
telefonów komórkowych

•

Aktywny i konstruktywny
wkład wszystkich
uczestników

2.	Następnie poprowadź dyskusję o tym, czego uczestnicy oczekują od tej sesji i całych warsztatów. Ustalcie zasady obowiązujące podczas warsztatów – tak jak byście zrobili to dla
meczu football3 – i omówcie z uczestnikami jakie rezultaty
chcecie uzyskać. Zapiszcie odpowiedzi na flipcharcie tak, by
wszyscy je widzieli (i by można było wykorzystać je podczas
ostatniej sesji). Przykładowe pytania do tej sesji:

•

Jakie są twoje oczekiwania wobec tej sesji/warsztatów?

•

Co musi się stać, byś uznał tę sesję/warsztaty za udaną?

•

Jakie zasady są twoim zdaniem istotne, by sesja/warsztaty zakończyły się
sukcesem?

3.	Jeśli to możliwe, zaprezentuj uczestnikom podręcznik metody football3 (lub inne wydrukowane materiały). Wyjaśnij jak
zamierzasz wykorzystać dane materiały w ciągu tej i przyszłych sesji.
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PIERWSZA POŁOWA

30 MINUT

Zanim pójdziecie dalej, warto zadbać, by metoda football3 była dobrze rozumiana. Ta
sesja kładzie podwaliny pod kolejne spotkania, dlatego też prowadzący powinien upewnić się, że podstawowe pojęcia są dobrze rozumiane przez wszystkich uczestników.

WSKAZÓWKA
Możesz wykorzystać do tego
celu krótki film wprowadzający

1.	Przedstaw uczestnikom rozgrywkę football3, wyjaśniając
koncepcję „3 połów”, cele metody football3, zasady sztywne i
zasady do wyboru oraz system punktowania.

ze strony www.football3.info.
Wideo dostępne jest w kilku
językach.

•

Wyjaśnij, że football3 jest wyjątkową metodologią, zainspirowaną przez piłkę
uliczną. Jest to gra trzech połów, koncentrująca się na fair play i edukacji.
Aktywnie włącza w rozgrywkę kobiety i dziewczęta, ponieważ rozgrywana jest
w zespołach mieszanych. Nie jest skoncentrowana wyłącznie na strzelaniu
goli, umiejętnościach piłkarskich czy wygrywaniu.

•

Objaśnij każdą z trzech połów:
i.

Pierwsza połówka obejmuje dyskusję przedmeczową, podczas
której zawodnicy obu drużyn wspólnie wybierają zasady sztywne, którymi chcą się posługiwać. Ustalane są także specjalne
zasady – zasady do wyboru, pomagające mierzyć się z pewnymi
problemami społecznymi.

ii.

Druga połowa to mecz football3. Mecze są zazwyczaj krótkie
(np. 10 do 20 minut) i uczestniczą w nich małe drużyny (np. od
5 do 7 graczy w drużynie). Mogą być rozgrywane na niewielkich,
improwizowanych boiskach, w parkach, na ulicach, boiskach
piłkarskich lub wewnątrz pomieszczeń. Drużyny są mieszane
(dziewczęta i chłopcy), a mecze rozgrywane są bez sędziego,
umożliwiając graczom wzięcie odpowiedzialności za mecz i przestrzeganie wybranych wcześniej zasad.

iii. W trzeciej połowie drużyny pod okiem mediatora dyskutują o
meczu i omawiają przestrzeganie wybranych zasad. Drużyny
mają możliwość przyznać sobie nawzajem punkty fair play.
•

Wyjaśnij, że podczas meczu football3 obowiązuje kombinacja zasad sztywnych i do wyboru. Jasno rozgranicz jedne i drugie i podaj przykłady każdej
z nich. Możesz również poprosić uczestników, by podczas krótkiej burzy
mózgów wymyślili zasady dla każdej z kategorii.
i.

Zasady sztywne są takie same dla każdego meczu. Mogą dotyczyć na przykład autów, rzutów wolnych lub zmian.

ii.

Zasady do wyboru są różnicowane z meczu na mecz, w zależności od ustaleń pomiędzy drużynami. Są narzędziem do zaakcentowania istoty fair play i określonych problemów społecznych.
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•

WSKAZÓWKA
Trenerzy mogą czasami działać
jako mediatorzy, niech inni gracze
lub młodzi liderzy zajmą się
organizacją lub nadzorowaniem

Wyjaśnij, że punkty przyznawane drużynie są kombinacją punktów
meczowych oraz punktów fair play. Podaj przykłady poszczególnych
systemów punktowania (ich wersje przedstawione są w podręczniku
football3).
i.

Punkty meczowe są punktami przyznawanymi
drużynie, która zdobyła najwięcej goli w meczu.
Zwykle drużyna otrzymuje 1 punkt za udział, 2 punkty
za remis i 3 punkty za wygraną.

ii.

Punkty fair play są przyznawane przez druzyny
podczas dyskusji pomeczowej. Suma przyznanych
punktów fair play może się zmieniać, tak jak powody
ich otrzymywania. Na przykład: punkty fair play
mogą być przyznane przez drużynę przeciwną za
przestrzeganie zasad. Mogą być również przyznane
za uczestnictwo w rozgrywce obu płci, poprzez
samoocenę lub uczestnictwo w dyskusji.

2.	Wyjaśnij i rozróżnij odpowiedzialności graczy, trenerów i
mediatorów podczas meczu football3. Postaciom mediatora
i trenera poświęcimy więcej uwagi później, więc teraz podaj
tylko ich krótki zarys.

działania. Rzeczywiście, dla wielu
trenerów może być to trudne,
przejście do biernej roli. Ważne
jest, aby zrozumieć, jakie role są

•

gracze odgrywają aktywną rolę w rozgrywce fotball3. Nie tylko
uczestniczą w meczu, lecz również ustalają zasady przed meczem,
rozgrywają go w oparciu o te zasady, rozwiązują wspólnie powstałe
na boisku konflikty i przyznają po meczu punkty fair play.

•

mediator jest odpowiedzialny za prowadzenie przed- i pomeczowych
dyskusji, jak również za nadzór nad rozgrywką football3 oraz
wypełnienie formularza meczowego.

•

trener może wchodzić w różne role, od wspierania przygotowań
graczy, poprzez wparcie wdrażania programów football3, aż do
pełnienia funkcji mediatora.

najlepiej pasujące do trenerów
w twojej organizacji i pozytywnie
angażować i zachęcać ich.
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DRUGA POŁOWA
WSKAZÓWKA
Podręcznik, prezentacje, pomoce
wizualne lub wydruki football3
mogą służyć do prezentacji
różnych systemów punktowych i
różnych podstawowych zasad. Te
zasoby są dostępne pod adresem
www.football3.info

45 MINUT

1. R
 ozgrywka football3 – Wraz z uczestnikami udaj się na
boisko, by wdrożyć to, co zostało zaprezentowane w pierwszej połówce. Stwórz dwie drużyny i przyjmij rolę mediatora.
Przeprowadź przykładową rozgrywkę, zawierającą dyskusję
przedmeczową, mecz oraz dyskusję pomeczową. Celem jest
umożliwienie uczestnikom doświadczenia rozgrywki football3, jeszcze bez podejmowania przez nich odpowiedzialności mediacji. Później będą mogli przećwiczyć także rolę
mediatora.

2.	Aktywnie zachęcaj wszystkich graczy do wzięcia udziału
w meczu i użyj formy meczu, aby zapisywać zdobyte bramki jak inne ważne momenty podczas meczu. Jako mediator,
nie powinieneś interweniować, nawet jeżeli podczas meczu
gracze nie zawsze rozumieją zasad, które wybrali w pierwszej
połowie. Raczej zwróć na to uwagę i omów je w dyskusji po
meczu. Można tylko interweniować w przypadku urazu lub
sytuacji, która może prowadzić do przemocy.

3. Po zakończeniu meczu przeprowadź z uczestnikami dyskusję
pomeczową. Zachęcaj każdą z drużyn do przedstawienia swoich
refleksji przez zadawanie takich pytań jak:
•

Czym ten mecz różnił się od meczy, rozgrywanych przez was w
przeszłości?

•

Czy był dla was przyjemny? Dlaczego?

•

Czy stało się coś, czego nie chcielibyście więcej doświadczyć? Dlaczego?

•

Czy wasza drużyna/drużyna przeciwna przestrzegała wcześniej przyjętych zasad?

4.	Podczas dyskusji po meczu również poświęć trochę czasu
aby pokazać, jak wypełnić formy meczu dla uczestników.
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5.	W zależności od tego, ile masz czasu, zawsze możesz grać
dodatkowe mecze Football3.

ODPOCZYNEK

5 MINUT

1.	Zrób krótką przerwę, by uczestnicy mogli się rozciągnąć,
napić czegoś i zrelaksować.

TRZECIA POŁOWA

25 MINUT

1.	
Refleksje po sesji – wróćcie do sali lekcyjnej lub innego
spokojnego miejsca. Przedyskutuj z uczestnikami to, czego
dotychczas się nauczyli i osiągnęli, skupiając się szczególnie
na ich doświadczeniu jako graczy metodą football3 i tego, co
sprawiło im radość,

a.

Jak czuliście się jako gracze?

b.

Jakie elementy football3 sprawiły wam radość? Które przysporzyły
trudności?

c.

Z jakimi wyzwaniami zmierzyliście się jako gracze? Z jakimi mogli
się mierzyć pozostali gracze? Jakie zasady moglibyście stworzyć, by
odnieść się do tych wyzwań?

d.

Czy pewne grupy w waszej społeczności mogą czasem czuć się
wykluczone? Jakie zasady do wyboru, sprzyjające ich włączeniu,
moglibyście stworzyć?

ROZSZERZENIE (OPCJONALNE):

Aby umożliwić uczestnikom przemyślenie i omówienie poszczególnych zasad, możesz podzielić ich na grupy od
2 do 4 osób. Każda z grup ma 10 minut, by stworzyć 2-3 zasady do wyboru. Później małe grupy spotykają się, by
przedstawić wszystkim efekty swojej pracy. Wspólnie przedyskutujcie korzyści i wyzwania związane
z każdą regułą.

2.	Po wszystkim zamknij dyskusję i podsumuj to, czego nauczyliście się podczas sesji oraz to, co zostało omówione.
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AKTYWNOŚCI INTEGRUJĄCE
Poniższe działania związane z budowaniem zespołu mogą być wykorzystywane do budowania zaufania do grupy
przed wdrożeniem metody Football3. Dostępny jest również szeroki zakres dodatkowych działań dotyczących różnych
umiejętności i tematów społecznych za pośrednictwem naszej internetowej www.football3.info.

WSPÓLNE CECHY
Miejsce:
			

Sala lekcyjna, sala konferencyjna lub przestrzeń na świeżym powietrzu
z krzesłami ustawionymi w kręgu.

Czas trwania:

20 minut.

Materiały:

Tyle krzeseł, ilu jest uczestników.

Opis:		

Ustawcie krąg z krzeseł. Krzeseł powinno być tyle, ilu jest uczestników.

Każdy siada na krześle. Jedna osoba podnosi się i staje wewnątrz okręgu, po czym przedstawia
jedną informację o sobie (np. gram jako środkowy pomocnik). Wszyscy, którzy dzielą tą cechę muszą
podnieść się z krzeseł i zmienić miejsce. Ostatnia osoba zajmuje miejsce w środku okręgu i przedstawia
jedną informację o sobie, tym samym powtarzając proces.
Zabawa trwa do czasu, aż każdy z uczestników przynajmniej raz lub dwa opowie coś o sobie.

GRA W PODANIE RĘKI
Miejsce:

Bezpieczna, otwarta przestrzeń taka jak boisko lub sala gimnastyczna.

Duration:

20 to 30 minut.

Materials:

Niewymagane.

Opis:		
			
			
			
			

Uczestnicy rozbiegają się po dostępnej przestrzeni. Prowadzący wykrzykuje liczby
i informacje, które musi uzyskać uczestnik (np, imię, ulubiony zawodnik, itp.).
Gdy prowadzący krzyknie „Numer 1”, uczestnicy muszą znaleźć parę, uścisnąć sobie
ręce i uzyskać daną informację. To jest partner nr 1. Następnie rozbiegają się, a
prowadzący wykrzykuje „Numer 2”.

			
			

Uczestnik musi znaleźć innego partnera, uścisnąć rękę i wymienić się innymi
informacjami, wymaganymi przez prowadzącego.

			
			
			

Proces jest powtarzany aż do numeru 5. Następnie numery są wykrzykiwane w
dowolnej kolejności, a uczestnicy muszą odnaleźć partnera odpowiadającego danemu
numerowi.

			
			

Opcjonalnie na konie prowadzący może wywoływać numery i prosić uczestników, by
przedstawili grupie to, czego dowiedzieli się o partnerach.
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KLASZCZĄCA PIŁKA
Miejsce:

Bezpieczna, otwarta przestrzeń taka jak boisko lub sala gimnastyczna.

Czas:		

15 minut.

Materiały:

Piłka do gry w piłkę nożną, siatkową lub inna.

Opis:		
			
			
			

Uczestnicy odbijają między sobą piłkę tak szybko jak to możliwe (rękami, stopami
lub zamiennie, zgodnie z instrukcją trenera), z tym że przed dotknięciem piłki muszą
klasnąć w ręce. Jeśli ktoś nie zdąży tego zrobić, po prostu podnosi piłkę i przywraca ją
do gry.

			
			

Po 5 - 7 minutach uczestnicy mają czas na rozciąganie, omówienie zabawy
i przygotowanie na nadchodzący dzień.

FOOTBALL W PARACH
Lokacja:

Bezpieczna, otwarta przestrzeń taka jak boisko lub sala gimnastyczna

Czas:

15 minut.

Materiały:

Piłka do gry w piłkę nożną, lub inna tej wielkości. Siatki, słupki lub inny prowizoryczny cel.

Opis:

	Organizowana jest szybka rozgrywka w piłkę nożną, niekoniecznie według zasad
football3. Uczestnicy łączą się w pary i muszą trzymać się za ręce przez cały mecz. Jeśli
liczba uczestników jest nieparzysta, prowadzący dołącza do gry.
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Po 5 - 7 minutach uczestnicy mają czas na rozciąganie i omówienie zabawy.

ROLA MEDIATORA I
JEGO UMIEJĘTNOŚCI

Podręcznik: str. 22–23, p. 30–35
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ZARYS
Rola mediator ma zasadnicze znaczenie dla
sukcesu Football3. Rola mediatora może
być podejmowana przez pracowników socjalnych, wychowawców, trenerów lub młodych liderów, którzy rozwinęli się w Twojej
organizacji. Mediacje często odbywają się w
parach i jako takie mediatorzy powinni reprezentować obie płcie, aby odzwierciedlić
równowagę płci w zespołach.
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CELE
Dla uczestników, cele tej sekcji są następujące:
•
Aby zrozumieć rolę mediatora,
•
Aby zrozumieć i rozwijać kluczowe umiejętności
mediacyjne,
•
Aby praktycznie doświadczyć procesu mediacji,
•
Pomyśleć o wyzwaniach mediacji i potencjalnych
rozwiązaniach.

CZAS
Do przeprowadzenia tej sekcji powinno się zaplanować 2
godziny.

MATERIAŁY
Materiały potrzebne do przeprowadzenia tej sesji to:
•
sala lekcyjna z krzesłami lub inne spokojne miejsce
dla uczestników, by zebrać się i usiąść,
•
piłki,
•
pachołki,
•
gwizdek,
•
stoper,
•
tablica,
•
flipchart/tablica suchościeralna i flamastry,
•
formy meczu,
•
długopisy,
•
podręczniki metody football3.

TA SEKCJA UCZY JAK PROWADZIĆ
MEDIACJE METODĄ FOOTBALL3
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ROZGRZEWKA

5 MINUT

1.	Szybko podsumuj zawartość poprzedniej sesji i przedstaw cel
bieżącej sesji. Następnie przeprowadź zabawę integracyjną,
by pobudzić uczestników i ułatwić im późniejszą współpracę.
Możesz wykorzystać gry, które znasz lub wybrać jedną z
zaproponowanych w Sekcji I.

PIERWSZA POŁOWA

45 MINUT

1.	Przedstaw rolę mediatora, w tym przygotowanie rozgrywek
football3, przed i pomeczowych dyskusji, doglądanie meczu i
formularzy meczowych.
•

Przygotowanie: Wyjaśnij, że do mediatorów należy upewnienie się, że
miejsce do gry/boisko jest bezpieczne i gotowe do użytku; że muszą
znaleźć spokojne miejsce do przeprowadzenia przed- i pomeczowych
dyskusji i muszą mieć przygotowane materiały już przed grą.

•

Dyskusja przedmeczowa (pierwsza połowa): Wyjaśnij, że w tej części
mediatorzy mogą zebrać drużyny, ustalić zasady dla meczu i
zainicjować dialog na konkretny temat społeczny. Mediatorzy chcą
zaangażować uczestników w dyskusję na temat znaczenia meczu
i otwartych reguł, z których chcą skorzystać. Na przykład, jeśli
tematem jest budowanie pokoju, drużynny powinny być zachęcane
do korzystania z określonych, związanych z tym zasad, takich jak
wchodzenie na boisko trzymając się za ręce. Po ustaleniu zasad,
ważne jest by mediator zapisał je na formularzu meczowym.

•

Mecz (druga połowa): Przypomnij uczestnikom, że mecze football3
należą do graczy i w związku z tym to do graczy należy dopilnowanie,
by były rozgrywane uczciwie. Mediatorzy są obok, by wspierać ten
proces i zapisać rezultaty meczu na formularzu meczowym. Jest to
również dobry moment, by zaprezentować formularz meczowy (z
podręcznika, lub ten używany przez twoją organizację) i wyjaśnić jak
każda z jego sekcji powinna zostać uzupełniona przez mediatora.

•

Dyskusja po meczu (trzecia połowa): Podkreśl znaczenie dyskusji po
meczu jako unikalnej cechy Football3. Wyjaśnij, że właśnie tutaj
gracze mogą się spotkać, zastanowić się nad swoim zachowaniem
i ocenić zachowanie przeciwnika. Zespoły omawiają mecz i jego
kluczowe momenty, a każda drużyna jest proszona o przyznanie
fair play punktów dla przeciwnika (które są dodawane do punktów
meczowych, aby następnie określić zwycięzcę). Jest to również
dobra okazja do wyjaśnienia, że czasami zespoły mogą przyznawać
punkty fair play, aby uzyskać przewagę zamiast opierać się tylko
na punktach za strzelone bramki i może również przeglądać różne
systemy punktowe, które mogą rozwiązać te problemy.

WSKAZÓWKA
Potencjalne pytania do dyskusji
przedmeczowej mogą być
następujące:
•

Dlaczego mecz, który macie
rozegrać jest ważny? Czy
różni się od poprzednich
meczów?

•

Czy chcecie poprzez mecz
promować jakieś wartości?
Jakich zasad chcecie użyć, by
to osiągnąć?

•

Czy są jeszcze jakieś
zasady do wyboru, które
chcielibyście wprowadzić?
Dlaczego?

•

Czy macie jakiekolwiek
obawy dotyczące
zbliżającego się meczu?
W jaki sposób możemy
rozwiązać te problemy
wspólnie?
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2.	Po zarysowaniu poszczególnych części procesu mediacji,
rozpocznij z uczestnikami dyskusję o tym jakich cech
wymaga się od dobrego mediatora. Zapytaj uczestników
jakie cechy są konieczne, by być dobrym mediatorem.

•

Podziel uczestników w pary i podaj im dużą kartkę papieru (np.
papier flipchart). Powiedz uczestnikom, aby narysowali zarys
ludzkiego ciała na dużym papierze.

•

Gdy uczestnicy wyciągną swoje kontury, powiedz im, aby wypełnili
arkusze papieru i zawarli oba ważne elementy, którymi powinien
wykazywać się mediator (np. umiejętności, postawy, materiały) i
elementy dookoła (np. lokalizacja, środowisko, materiały).

•

Następnie poproś, aby pary przedstawiły swoje rysunki dla reszty
grupy. Zwróć uwagę na typowe motywy i wspomnij o innych
odpowiednich umiejętnościach, które nie zostały wymienione, w tym:

WSKAZÓWKA
Na stronach 30-35 podręcznika
football3 znajdują się szczegółowe
instrukcje dla mediatorów. W razie
potrzeby możesz użyć tych stron
jako pomoc w tej części sesji.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
JA

SNA KOMU
NIK AC
JA

ZM

CZ

ŚĆ

CHA

EMPATIA

IWO

S ŁU

Z JA

RPL

OŚĆ

NY

TU

CIE

YW

NEUTRALN

AKT

EN

OŚĆ

ORGANIZACJA

SOLIDN

Empatia
Wrażliwy na emocje, wartości,
tożsamość i pochodzenie
innych

Neutralność
Jest bezstronny i obiektywny,
nie staje po żadnej ze stron

Wiarygodność
Zachowuje dyskrecję i sprawia,
że inni czują się komfortowo

Umiejętność aktywnego
słuchania
Okazuje szczere
zainteresowanie i daje graczom
poczucie bycia wysłuchanym.

Entuzjazm
Pełen energii i radosny,
wprowadza atmosferę dobrej
zabawy

Cierpliwość
Akceptuje opóźnienia,
problemy lub sprzeczne opinie
bez rozdrażnienia i osądów

Jasna komunikacja
Mówi głośno i jasno, by wszyscy
mogli zrozumieć

Rozwiązywanie problemów
Wnosi pomysły, które
pomagają innym znaleźć
wzajemnie akceptowalne
rozwiązania

Organizacja
Gwarantuje, że wszystko jest
dobrze przygotowane i o czasie

Obserwacja
Nadzoruje akcje z bliska i
zapisuje ważne momenty i
zachowania

Wrażliwość na płeć
Dopilnowuje, by wszystkie płcie
były po równo zaangażowane
w proces
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3.	Przed wejściem na boisko i umożliwienie uczestnikom
pośredniczyć w ich własnych meczach Football3 lub w innych
sesjach - możesz zdecydować się na wdrożenie dodatkowej
aktywności przeznaczonej do wyostrzenia jednej z wyżej
wymienionych umiejętności mediatora . Działania te są
przedstawione na zakończenie tej sekcji.

DRUGA POŁOWA
WSKAZÓWKA
Długość meczów football3
może być dostosowana tak, by
rozegrać większą ilości meczów
w dostępnym czasie, a co za
tym idzie umożliwić wszystkim
uczestnikom przećwiczenie roli
mediatora.

45 MINUT

1.	
Rozgrywka football3 z uczestnikami w roli mediatorów
- udajcie się na boisko lub na salę, by wdrożyć to, co zostało
zaprezentowane w pierwszej części. Stwórzcie dwie drużyny i
przypiszcie pary (najlepiej jeden chłopak i jedna dziewczyna),
aby działały jako mediatorzy. Pozwólcie mediatorom
przeprowadzić rozgrywkę, włączając w to dyskusję
przedmeczową, mecz i dyskusję pomeczową.

ROZSZERZENIE (OPCJONALNE): Aby wywołać dyskusję i naśladować rzeczywiste sytuacje, możesz również
w tajemnicy przypisać niektórym graczom role do odegrania w poszczególnych meczach. Role mają na celu
imitowanie niektórych z zachowań i wyzwań, które pojawiają się w życiu i na boisku football3. Przykładowe
role:
•
Skromny: Temu graczowi brakuje pewności siebie i nie jest pewien jak uczestniczyć w grze. Zamiast proaktywnie
zajmować pozycję do przyjęcia piłki, gracz trzyma się blisko linii bocznych i nie komunikuje się z członkami
drużyny.
•
Agresywny: Ten gracz jest aż zanadto rywalizujący i jego konkurencyjność prowadzi do agresji. Angażuje się
niepotrzebnie w kontakt fizyczny, podnosi głos i krytykuje członków drużyny. Ostrożnie przydzielaj tę rolę, jako że
nie chcemy krzywdzić innych uczestników, ani nikogo obrażać. W tym przypadku daj aktorowi jasne instrukcje, na
przykład aby krytykował tylko konkretne zagrania (np. „ten strzał był beznadziejny!” „jakie słabe podanie!”)
•
Samolub: Ten gracz jest bardzo pewny siebie i swoich umiejętności, ale nie poznał jeszcze wartości pracy
zespołowej. W związku z tym za każdym razem, gdy ma piłkę, prowadzi rozgrywkę samodzielnie i nie spieszy się z
podaniami do innych członków drużyny.
Możesz tworzyć dowolne inne role, które odzwierciedlają realia i wyzwania, przed którymi stoją twoje lokalne
społeczności!

2.	Podczas każdego meczu śledź osiągnięcia mediatorów i rób
notatki.

3.	Powtórz proces z nowymi mediatorami, tak by każdy
uczestnik miał okazję poprowadzić mediację w meczu.
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ODPOCZYNEK

5 MINUT

1.	Zrób krótką przerwę, by uczestnicy mogli się rozciągnąć,
napić czegoś i zrelaksować.

TRZECIA POŁOWA

20 MINUTES

1.	
Refleksje po sesji – wróćcie do sali lekcyjnej lub innego
spokojnego miejsca. Przedyskutuj z uczestnikami to, czego
dotychczas się nauczyli i osiągnęli, skupiając się szczególnie
na procesie mediacji. Przykładowe pytania do refleksji:

•

Jak czuliście się jako mediatorzy, a jak jako gracze?

•

Jak czuliście się odgrywając poszczególne role (jeśli dotyczy)?

•

Jakie aspekty mediacji sprawiły wam radość? Które przysporzyły
trudności?

•

W czym możecie się poprawić następnym razem? Czego nauczyliście
się o mediacji?

•

Z jakimi wyzwaniami zmierzyliście się jako mediatorzy? Z jakimi
mogli się mierzyć pozostali mediatorzy? Jakie rozwiązania mogą
sprostać tym wyzwaniom?

2. Zbierz niektóre z motywów przewodnich dyskusji i używając
ich oraz swoich notatek z meczów podaj kilka porad dotyczących
radzenia sobie z głównymi wyzwaniami występującymi w
procesie mediacji.

3.	Po wszystkim zamknij dyskusję i podsumuj to, czego
nauczyliście się podczas sesji oraz to, co zostało omówione.
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Najczęstsze wyzwania w procesie mediacji i potencjalne rozwiązania
Wyzwanie

Opis

Rozwiązanie

Przydzielanie
Punktów
Fair Play /
Zwiększanie
znaczenia PFP

Uczestnicy nie przywiązują
niezbędnej wagi do Punktów
Fair Play lub przyznają je w
oparciu o wyniki gry lub ilości
punktów przyznanych innej
drużynie

•

Brak integracji
i udziału
dziewcząt

Zawodniczki są
niedostatecznie
reprezentowane lub nie
biorą udziału w meczach i
dyskusjach

•
•

Nie wszyscy gracze
zagłebiają się w temat lub nie
komunikują się w sensowny
sposób

•

Brak głębi
podczas
dyskusji

•

•

•

•

•
•
•

Przyznawaj większą wagę punktom Fair Play, aby podkreślić ich znaczenie i
zwiększyć ich rolę w określeniu zwycięzcy meczu.
W trzeciej połowie początkowo rozdziel każdy zespół w celu przyznania punktów.
Po przydzieleniu punktów są one zablokowane i nie można ich zmienić. Następnie
ponownie połącz dwa zespoły i przedyskutuj podział punktów.
Przyznawanie dodatkowych punktów Fair Play specjalnie za udział w dyskusjach.
Zaproponuj zasadę, że wszyscy gracze muszą dotknąć piłki przed bramką.
Zaproponuj regułę, zgodnie z którą każdy gol będzie zaliczany po spełnieniu
zasady „chłopiec - dziewczyna” (np. chłopiec podaje, dziewczyna strzela lub na
odwrót).
Zaproponuj żeńskiego mediatora, by zaprezentować silny kobiecy przekaz.
Słuchaj uważnie, z szacunkiem i bez osądu, aby upewnić się, że wszyscy
uczestnicy czują się swobodnie.
Zadawaj przesadne pytania lub tak samo wypowiadaj się aby sprowokować
reakcje (np. „Więc gra była całkowicie uczciwa?” lub „Więc absolutnie nic ci nie
przeszkadza?”).
Zadawaj pytania dotyczące konkretnej, godnej uwagi sytuacji w grze.
Wyjaśnij, jakie są cele dyskusji przedmeczowych i po meczu oraz jak one
powiązane są ze sobą.
Przyznawanie dodatkowych punktów Fair Play specjalnie za udział w dyskusjach.

Trudność
w ustaleniu
Otwartych
Zasad

Uczestnicy mają trudności ze
zrozumieniem i ustaleniem
Otwartych Zasad

•
•

Użyj tablicy lub pomocy wizualnych, aby wymienić i zilustrować zasady.
Zasugeruj zasady na podstawie poprzednich sytuacji meczowych (jeśli gracze
grali wcześniej w football3)

Uczestnicy
nadmiernie
konkurują

Uczestnicy zbyt mocno
konkurują na boisku lub w
dyskusjach

•

Przyznawaj większą wagę punktom Fair Play, aby podkreślić ich znaczenie i
zwiększyć ich rolę w określeniu zwycięzcy meczu.
Zaproponuj zasady, które zachęcają drużynę do wspólnego świętowania (np.
uścisk dłoni przed i po meczu obu drużyn, “cieszynki” po każdym golu itp.).

Dyskusje
prowadzone
są przez kilku
dominujących
uczestników

Dyskusje przed i po meczu
są zdominowane przez kilku
uczestników

•
•
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•

•
•

Zidentyfikuj najbardziej charyzmatycznych kandydatów na początku meczu.
Daj wystarczająco dużo czasu na dyskusje przed i po meczu, aby każdy miał czas
na swobodny udział.
W szczególności angażuj mniej rozmownych uczestników.
Przyznawaj dodatkowe punkty Fair Play za udział w dyskusjach.

DODATKOWE DZIAŁANIA
Te dodatkowe działania mają na celu rozwinięcie niektórych kluczowych
umiejętności związanych z wysoką jakością mediacji. Możesz wykonywać te czynności
w ramach sesji powyżej lub w trakcie kolejnej sesja, w której chcesz dalej rozwijać
umiejętności swoich mediatorów.
Szeroka gama dodatkowych działań związanych z różnorodnymi umiejętnościami
i społecznymi tematami, są one również dostępne w naszej internetowej bibliotece
zasobów na stronie www.football3.info

PYTANIA - DOCIEKLIWE PYTANIA
Ta aktywność ma na celu ćwiczenie zdolności uczestników zadawania pytań trafnych i
dociekliwych3.
1.	Poproś uczestników, aby pomyśleli o pytaniu, które sprawi, że inna osoba się
uśmiechnie. Poproście uczestników aby poruszając się po pokoju, zadawali innym to
pytanie.
2.

Po trzech minutach poproś uczestników, aby zmienili pytanie na pytanie, które
będzie sprawiać, by ludzie, których pytają, byli dumni. Powtórz ten proces dwa lub
trzy razy; uczestnicy powinni zastanowić się nad pytaniem wywołującym określoną
emocję lub reakcję: niech druga osoba myśli i czuje się zmotywowana do działania.

3.	Zapytaj grupę, czy są jakieś mocne pytania, które powodują ekspresję i zapisz
odpowiedzi na flipcharcie lub tablicy, aby wszyscy mogli je zobaczyć.
4.	Zapytaj uczestników, co rozumieją pod pojęciem “mocne pytanie”. Dla przykładu,
pytanie, które sprawia, że myślę

głęboko lub inaczej lub które powoduje reakcję
emocjonalną.
5.	Daj uczestnikom jedną lub dwie minuty na samodzielne myślenie o silnym pytaniu,
które zadano i które chcą udostępnić.
6.	Rozważ zbiorowo aktywność i moc pytań jako grupa. Potencjalne pytania
refleksyjne obejmują:
•	Czy pytanie może zmienić sposób, w jaki myślimy o czymś?
•
Co sprawia, że chcesz

zadawać pytania?
•
Co sprawia, że chcesz

odpowiedzieć na pytania?
•
W jaki sposób można włączyć “mocne” pytania do procesu mediacji?

3

Metoda opracowana przez British Council (2017).
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TYPY PYTAŃ

Analiza:
Pytania rozpoczynające się od “Dlaczego...” „Jak byście wyjaśnili...” „Jakie jest znaczenie...”,
pozwalające na otwartą refleksję i dyskusję.
Przykład: Jakie znaczenie mają podania? Dlaczego ten atak był nie fair? Dlaczego
przyznaliście taką ilość punktów fair play?
Porównanie i kontrast:
„Jaka jest różnica pomiędzy...” „Jakie są podobieństwa pomiędzy...” umożliwiają
pytającemu zilustrowanie różnic/podobieństw.
Przykład: Jaka jest różnica pomiędzy tradycyjną piłką nożną, a metodą football3? Jakie są
podobieństwa?
Przyczyna i skutek:
„Jakie są przyczyny/rezultaty...” “Co łączy.. z ...” “Co sprawia, że...”
Przykład: Co sprawia, że gra jest niesprawiedliwa?
Wyjaśnienie:
Pytania rozpoczynające się od „Co rozumie się przez...” „Wyjaśnij, jak...” i zmierzające do
bardziej precyzyjnego wyjaśnienia lub zdefiniowania tego, co powiedział mówca.
Przykład: Jak poczułeś się po komentarzach Jacka? Co rozumie się przez fair play?

CO ROZUMIEMY
PRZEZ FAIR
PLAY?
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AKTYWNE SŁUCHANIE - GŁOWA, SERCE I STOPY
Aktywne słuchanie jest takim sposobem słuchania i odpowiadania drugiej osobie, który
sprzyja wzajemnemu zrozumieniu. Jest zbudowane w sposób skupiający uwagę na
mówiącym. Słuchający musi zadbać, by w pełni towarzyszyć mówiącemu, a następnie
własnymi słowami powtarza, co według niego zostało powiedziane.
W tym ćwiczeniu4, badamy ideę i wartość słuchania na trzech poziomach: fakty,
uczucia i cel. Jest to również znane jako słuchanie z głową (fakty), serce (uczucia) i
stopy (cel).
1.	Podziel grupę w czwórki. Jedna osoba na ochotnika opowiada historię, którą chce
się podzielić: incydent lub sytuację, która jeszcze nie jest rozwiązana lub dla której
chcieliby innego zakończenia. Jeśli grupa dopiero się poznaje poproś ich, by unikali
głębokich, emocjonalnych przeżyć.
2. Poproś trzech pozostałych uczestników, aby wybrali jedną z poniższych ról i
wyjaśnij, że później będą proszeni o podzielenie się tym, co usłyszeli:
•
jedna z osób słucha tylko faktów (głowa)
·
jedna z osób słucha tylko uczuć (serce)
·
jedna z osób słucha tylko celu – dlaczego opowiadający dzieli się swoją historią 		
(stopy).
3.	Zaproś opowiadającego do podzielenia się swoją historią. Następnie poproś
uczestników, by podzielili się tym, co usłyszeli. Nie chcemy tutaj, by uczestnicy
po prostu powtórzyli historię, lecz raczej by skupili się na przekazaniu informacji
(faktów, uczuć, celu) zgodnej ze swoją rolą.
4.

Poświęć trochę czasu na przyjrzenie się różnym rolom i ogólnej wartości ćwiczenia.
Powtórz je w razie potrzeby, zmieniając grupy i / lub opowiadających.

Pokazuje, że słuchałeś i rozumiesz, co zostało powiedziane
(Przekształcenie)

Pokazuje, że słuchasz i rozumiesz, jak się czują
(Empatia)

Przykład

Przykład

“WIDZISZ, PROBLEM TAKI JAK…”

“TO MUSZI BYC DLA CIEBIE TRUDNE”

“SŁYSZAŁEM/AM, ŻE POWIEDZIANO O…”

“ROZUMIEM DLACZEGO TAK SIĘ CZUJESZ”

3
football Manual
Trainer

4

Metoda opracowana przez British Council (2017).
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KOMUNIKACJA – KRĄG SPOŁECZNOŚCI
Krąg społeczności to ćwiczenie mające na celu szkolenie ogólnych umiejętności
komunikacyjnych, w tym mówienia, słuchania i empatii.
1.	Przed rozpoczęciem tego działania wybierz “dawacz głosu” - jest to przedmiot,
który będzie przekazywany wokół grupy. Jego posiadacz ma wyłączne prawo do
wypowiadania się. Możesz użyć piłki nożnej, zabawki lub innego obiektu, który
łatwo jest trzymać i przekazywać dalej.
2.

Ułóż krzesła w kole lub usiądź na podłodze z całą grupą.

3.	Powiedz uczestnikom, że w Kręgu Społeczności tylko jedna osoba naraz może
mówić, a pozostali słuchają w ciszy i z szacunkiem każdego, kto się wypowiada.
Pokaż grupie przedmiot, który wybrałeś i wyjaśnij, że może mówić tylko osoba
posiadająca go.
4.	Wykonaj pierwszą, krótką rundę. Niech uczestnicy przekazują wokół przedmiot
dający głos. Jest to okazja dla każdego, by trzymał i przekazywał dalej mówiący
kawałek, a także daje uczestnikom możliwość powiedzenia szybko kilku słów o tym,
jak się czują lub co myślą.
5.	Po pierwszej rundzie wprowadź temat lub zadaj pytanie, na które chcesz, by krąg
odpowiedział. Na przykład możesz zapytać uczestników o to, co oznacza dla nich
Fair Play, o tym, jak się czują, gdy grają w piłkę nożną, lub o wyzwaniach w ich
społecznościach.
6.	Po wywołaniu rozmowy upewnij się, że siedzisz w kręgu i stajesz się raczej jego
członkiem niż liderem.
7.	Upewnij się, że każdy ma szansę mówić co najmniej raz. Kontynuuj działanie jak
długo pozwoli na to czas lub do momentu, gdy uczestnikom zabraknie rzeczy do
powiedzenia.
8.	Następnie należy przyjrzeć się przebiegowi ćwiczenia, w tym temu, jak czuli się
uczestnicy musząc poczekać na swoją kolej wypowiedzi i jak umiejętności tu
zdobyte można zastosować w procesie mediacji.
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KOMUNIKACJA - WYBIERZ ZDJĘCIE
„Wybierz zdjęcie” ma sprzyjać otwartej wymianie między dwoma uczestnikami,
jednocześnie wypracowując wiele ważnych umiejętności komunikacyjnych, w tym
słuchanie, zadawanie pytań i jasną komunikację,
1.	Niech każdy z uczestników wybierze zdjęcie, które ma dla nich znaczenie. Możesz
wydrukować wybrane zdjęcia lub, jeśli to wykonalne, umożliwić uczestnikom
znalezienie zdjęcia online za pomocą smartfonów.
2.

Połącz uczestników w zespoły dwuosobowe.

3.	Jeden z uczestników zadaje pytania drugiej osobie i próbuje zrozumieć, dlaczego
wybrała dane zdjęcie i dlaczego jest dla niej ważne. Pytający uczestnik powinien
zadawać odpowiednie, otwarte pytania - ale nigdy nie pytając wprost “dlaczego
wybrałeś to zdjęcie?” lub “dlaczego jest to ważne?” Przeciwnie, muszą opierać
się na swoich poprzednich pytaniach, aby dotrzeć do odpowiedzi. Uczestnik
odpowiadający powinien odpowiadać tylko na zadane mu pytania i pozwolić
pytającemu zadać dodatkowe pytania.
4.

Powtórz ćwiczenie zamieniając role.

5.	Zastanów się z grupą nad wyzwaniami, z jakimi borykali się podczas ćwiczenia, jakie
pytania były najbardziej udane, jakie odpowiedzi były najbardziej pomocne i co
mogą zrobić lepiej w przyszłości.
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Podręcznik: str.36–37
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ZARYS
Po tym, jak uczestnicy zyskali solidne
podstawy działania metodą football3
i dowiedzieli się jak wypełniać poszczególne
związane z nią role, nadszedł czas, aby
zrobić krok wstecz i przedstawić różne
sposoby wdrażania metody football3 w ich
społecznościach i organizacjach.
Jednym ze sposobów wprowadzenia
Football3 jest zorganizowanie turnieju
Football3. Tutaj mogą mieszać się różni
gracze z różnych grup, klubów lub
organizacji i brać udział w świątecznym
turnieju z ukierunkowaniem na fair play.
Takie turnieje są również doskonałymi
platformami do wprowadzenia Football3 do
nowej publiczności.

38

CELE
Cele tej sekcji:
•
aby uczestnicy zrozumieli jak zaplanować turniej
football3 oraz jak wpleść w turniej problemy
społeczne,
•
aby uczestnicy zaczęli myśleć konkretnie o
zaplanowaniu turnieju football3,
•
aby uczestnicy zrozumieli jak zrealizować turniej
football3.

CZAS
Do przeprowadzenia tej sekcji powinno się zaplanować
90 minut.

MATERIAŁY
Materiały potrzebne do przeprowadzenia tej sesji to:
•
sala lekcyjna z krzesłami lub inne spokojne miejsce
dla uczestników, by zebrać się i usiąść,
•
blok do flipcharta i kolorowe flamastry,
•
taśma lub masa mocująca,
•
podręczniki metody football3,
•
sprzęt audio/video (opcjonalnie).

TA SEKCJA UCZY JAK
ZAPLANOWAĆ I WDROŻYĆ
TURNIEJE FOOTBALL3
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ROZGRZEWKA

5 MINUT

1.	Szybko podsumuj zawartość poprzedniej sesji i przedstaw cel
bieżącej sesji. Następnie przeprowadź zabawę integracyjną,
by pobudzić uczestników i ułatwić im późniejszą współpracę.
Możesz wykorzystać gry, które znasz lub wybrać jedną z
zaproponowanych w Sekcji I.

PIERWSZA POŁOWA

25 MINUTES

1.	Przedstaw ogólną koncepcję turnieju football3. Wyjaśnij,
że - uogólniając - turniej football3 może być jedno- lub
kilkudniowym wydarzeniem z udziałem mieszanych
drużyn z danej organizacji, społeczności lub regionu – a
nawet wydarzeniem międzynarodowym! Takie turnieje
są wspaniałym sposobem na wprowadzenie w football3
uczestników i szerszej publiczności, jednocześnie pomagając
podnieść świadomość konkretnych problemów społecznych.

2.	Przeprowadź z uczestnikami burzę mózgów na temat
elementów ważnych podczas planowania, przygotowania i
realizacji turnieju football3. Przykładowe pytania:

WSKAZÓWKA
Możesz użyć narzędzia

•

Co powinno być przygotowane i zakomunikowane przed turniejem?

•

W jaki sposób przygotować graczy i mediatorów?

•

Jak można wpleść problem społeczny w treść turnieju?

3.	Wyjaśnij poszczególne kroki dotyczące planowania i
przygotowania turnieju football3:

turniejowego ze strony www.
streetfootballworld.org/
football3/tournament by
stworzyć harmonogram i grupy.
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•

Wybierzcie zasady, system punktowania oraz wytyczne turnieju i
przekażcie je uczestnikom z wyprzedzeniem. Podczas obmyślania
zasad i systemów punktowania, ważne jest by pamiętać do jakich
problemów społecznych chcecie się odnieść i jak istotne ma być
przyznawanie punktów fair play.

•

Wykorzystajcie turniej do promowania zasad fair play i równego uczestnictwa.
Możecie przykładowo zwiększyć interakcję pomiędzy graczami poprzez
umieszczenie w jednej drużynie graczy z różnych środowisk, organizacji
lub klubów. Zadbajcie o to, by procedura przydzielania graczy do drużyn
była ustalona przed turniejem. Możecie także użyć punktów fair play do
rozstrzygnięcia tie-breaka, jeśli drużyny mają tą samą liczbę punktów w
klasyfikacji.

•

Przemyślcie koszt imprezy. Stwórzcie budżet uwgzlędniający potencjalny koszt
np. wyposażenia sportowego, personelu, obstawy muzycznej, żywności czy
zabezpieczenia medycznego.

•

Ustalcie wytyczne dla formowania drużyn (np. wiek, równowaga płci)
i dopilnujcie, by ich dotrzymywano.

•

Starajcie się dopilnować, by każda z drużyn wzięła udział w jak największej ilości
rozgrywek, idealnie byłoby, gdyby każda rozegrała ich tyle samo. Korzystajcie np.
z faz grupowych.

•

Stwórzcie harmonogram turnieju i weźcie pod uwagę wystarczającą ilość czasu
na dyskusje przedmeczowe i pomeczowe. Pamiętajcie, jeśli drużyna gra jeden
mecz po drugim, musi ukończyć proces mediacji w jednym meczu, zanim
przejdzie do następnego. Zadbajcie również o zabezpieczenie w harmonogramie
czasu na przerwy dla graczy (i mediatorów!) oraz czasu na rozgrzewki.

•

Określcie temat przewodni turnieju, do którego mediatorzy będą mogli
odwoływać się podczas dyskusji (np. „Gramy dla pokoju”, lub „Blokujemy
rasizm”)

•

Współpracujcie ze sponsorami, aby zapewnić wsparcie finansowe i materialne.
Turnieje są świetnym sposobem, by pokazać im football3 i pracę twojej
organizacji.

•

Pozyskaj dobrze wyszkolonych mediatorów i zadbaj, by było ich wystarczająco
wielu, by przeprowadzić mediacje podczas każdego meczu. Dopilnuj, żeby
mediatorzy potrafili komunikować się w języku uczestników lub zapewnij w tym
celu tłumaczy.

•

Przećwicz z uczestnikami rozgrywkę football3 w ramach działań turniejowych.

4.	Objaśnij poszczególne kroki potrzebne do realizacji turnieju
football3:

•

Promujcie turniej w swojej społeczności przy uzyciu banerów, ulotek, spotkań
promocyjnych, portali społecznościowych, pracy lub radia. Poinformujcie z
wyprzedzeniem media lokalne i krajowe i zaproście ich do uczestnictwa.

•

Zadbajcie o uczestników poprzez zapewnienie im opieki medycznej, posiłków,
przekąsek i wody.
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•

Upewnijcie się, że boisko lub miejsce do gry ma jasno oznaczone,
odosobnione miejsce do prowadzenia przed- i pomeczowych
dyskusji.

•

Ustalcie centrum zarządzania, w którym mediatorzy będą mogli
składać formularze meczowe i w którym aktualizowane będą wyniki.

•

W festiwalu football3 chodzi o coś więcej, niż wygrywanie i
przegrywanie. Stwórzcie pozytywną, wesołą atmosferę przez
zapewnienie muzyki, prowadzącego do ogłaszania wyników,
komentatorów do komentowania meczów. Możecie również
urozmaicić festiwal zapraszając drużyny do uczestnictwa w
wycieczkach, grach z elementami fair play lub innych działaniach.

•

Zbierzcie dokumentację fotograficzną i filmową, by promować swoją
pracę i zapewnić sobie wsparcie dla przyszłych wydarzeń.

DRUGA POŁOWA

35 MINUT

1.	Podziel uczestników na grupy od 3 do 4 osób, w zależności
od wielkości twojej grupy. Każdemu zespołowi przydziel
zadanie zaplanowania turnieju football3. Zespoły podczas
planowania powinny wziąć pod uwagę w szczególności:
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•

Jakie zasady, wytyczne i systemy punktowania chcecie zastosować?
Na przykład: jak długo będą trwały rozgrywki, ilu graczy naraz będzie
przebywało na boisku, jakie jeszcze sztywne zasady obowiązują?

•

Ile drużyn ma wziąć udział w turnieju i ilu graczy ma byc w każdej z
drużyn? Jak będą tworzone drużyny?

•

Jaki będzie format turnieju (faza grupowa, system pucharowy, itp.)?

•

Jakie działania będą towarzyszyć turniejowi?

•

Jaki będzie temat przewodni turnieju?

•

Jak sfinansujecie turniej? Do kogo możecie zwrócić się o sponsoring
lub wsparcie?

•

Jak będziecie promować turniej? Do jakich mediów lub organizacji
możecie się zwrócić?

2.	Daj każdemu zespołowi kartkę z bloku flipcharta, kolorowe
flamastry i od 20 do 30 minut na zaplanowanie turnieju.
Powinni zapisać na papierze główne atrakcje i plan turnieju,
według powyższych wskazówek. Zachęcaj uczestników, by
byli kreatywni i obrazowi w sposobie prezentowania turnieju.
Rezultaty ich pracy przyczep taśmą lub masą mocującą do
ścian, by wszyscy mogli się im przyjrzeć.

3.	Razem przejdźcie po pomieszczeniu i niech każda grupa
przedstawi reszcie swój plan turnieju. Podczas prezentacji
zespoły powinny uzasadnić swoje wybory. Zachęcaj
pozostałych uczestników, by podczas prezentacji zadawali
pytania i dyskutowali o zaprezentowanych planach.

ODPOCZYNEK

5 MINUT

1. Zrób krótką przerwę, by uczestnicy mogli się przejść,
rozciągnąć, napić czegoś i zrelaksować.
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TRZECIA POŁOWA

20 MINUT

1.	
Refleksje po sesji – Przedyskutuj z uczestnikami to, czego
dotychczas się nauczyli i osiągnęli, skupiając się szczególnie
na procesie planowania turnieju football3

WSKAZÓWKA
W 2016 roku, streetfootballworld
i Sport dans la Ville zorganizowały
StreetFootballWorld Festival16
we francuskim Lyonie, w
ramach którego odbył się turniej
football3 z udziałem niemal 300
uczestników z całego świata. Jeśli
chcesz zobaczyć, jak to wyglądało,
zajrzyj do playlisty Festiwalu 16:
https://www.youtube.com/
user/streetfootballworld.
Możesz także użyć niektórych
filmów aby aby zaprezentować
koncepcję Twoje turnieju. Na
końcu sekcji, uwzględniliśmy
równieżniektóre opisy turniejów
od naszych partnerów, aby ci
pomóc przedstawić ten temat.

44

•

Co było wyzwaniem podczas planowania turnieju? Co było łatwe?

•

Jakie wyzwania lub problemy mogą pojawić się podczas turnieju
football3? Jak byście się z nimi zmierzyli?

•

Czy turniej football3 przyniesie korzyści waszej społeczności lub
organizacji? Dlaczego lub dlaczego nie?

2.	Po wszystkim zamknij dyskusję i podsumuj to, czego
nauczyliście się podczas sesji oraz to, co zostało omówione.

PRZYKŁADY TURNIEJÓW FOOTBALL3
Kolejne strony zawierają przykłady turniejów
football 3 od niektórych partnerów,
którzy przyczynili się do powstania tego
podręcznika. Te przykłady mogą pomóc
uzupełnić twoje wyjaśnienia dla powyższej
sekcji, dostarczając konkretnych przykładów
z rzeczywistych turniejów, dając twoim
uczestnikom pogląd czasu i zasobów
potrzebnych do zorganizowania takiego
wydarzenia.
Aby uzyskać więcej pomysłów, odwiedź
naszą stronę football3 na stronie www.
football3.info lub wejdź na stronę www.
streetfootballworld.org.
Aby
uzyskać
jeszcze więcej inspiracji, możesz znaleźć
filmy z niektórych poprzednich festiwali
organizowanych przez streetfootballworld
i naszych partnerów na naszym kanale
YouTube.
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OLTALOM SPORT ASSOCIATION BUDAPESZT, WĘGRY
Nasze turnieje football3 “Fair Play Football Roadshow” mają na celu
złagodzenie napięć etnicznych oraz zwalczanie stereotypów i uprzedzeń
na poziomie lokalnym. Uważamy, że jest to proces długotrwały, dlatego
staramy się powracać do tych samych lokalizacji rok po roku. Chcemy
nawiązać kontakt z większością oddolnych drużyn i zaprosić je na
turniej. Poprzez te wydarzenia chcemy przekazywać otwartość i hojność.
Zapraszamy wszystkie lokalne drużyny do turnieju - nie wybieramy
spośród nich - i zapewniamy gorące posiłki. Fair Play Football Roadshows
to jednodniowe wydarzenia z udziałem maksymalnie 8 oddolnie
utworzonych drużyn lub innych lokalnych drużyn grających w football3.
W sumie zidentyfikowaliśmy następujące główne etapy organizacji
jednodniowego turnieju
•
•
•

Wybierz lokalizację i miejsce
Wybierz datę i godzinę
Wyszukaj i skontaktuj się z potencjalnymi zespołami
-	Pierwszy kontakt: opis zasad turnieju fooball3 i celu tego
wydarzenia. Rekomendujemy kontakt osobisty lub przynajmniej
przez telefon. 6-8 zespołów to idealna ilość.
-	Drugi kontakt: kontakt przez e-mail, przesłanie opisu zdarzenia
i formularza zgłoszeniowego. Wskazówka: poproś zespoły, aby
tylko wypełniły formularz zgłoszeniowy, potem podpis, pieczęć i
zwrot - aby było to tak proste, jak to tylko możliwe.
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•

Po potwierdzeniu lokalizacji i udziału zespołów można
zaprojektować, wydrukować i rozprowadzić plakat promujący
wydarzenie

•

Źródło żywności i napojów na imprezę
-	preferowani są lokalni dostawcy (restauracja lub pub), blisko
miejsca imprezy. Zaproponuj możliwość udziału pracownikom
restauracji jako drużynie - to dodatkowo promuje wydarzenie, a
oni zapewnią dobrej jakości żywność.
-	poczęstunek: dostarczaj wystarczającej ilości wody, owoców,
przekąsek, czekolady w trakcie turnieju - stale dostarczaj
żywność, aby nie zabrakło jej zbyt wcześnie.
-	Oczywiście oferuj więcej opcji: wegetariańskie, bez wieprzowiny
itp., aby zaspokoić potrzeby dietetyczne.

PRZYKŁADY
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•

Zabezpiecz infrastrukturę do przeprowadzenia turnieju. W zależności
od konkretnej lokalizacji, musisz pozyskać boisko do piłki nożnej lub
halę sportową, namiot, nagłośnienie, scenę, wielki stojak.

•

Przygotuj sprzęt i materiały
-	Zbieraj sprzęt sportowy, w tym piłki, znaczniki, stożki,
tymczasowe boisko (w razie potrzeby). Upewnij się, że masz
wystarczająco dużo piłek na turniej i rozgrzewkę.
-	Przygotuj dokumentację, na przykład formularz zgłoszeniowy
zespołu, aby zebrać nazwiska i dane kontaktowe uczestników,
formy meczów, kwestionariusze obserwacji i ewaluacji,
podkładki z klipsem, długopisy i markery.
-	Uzyskaj materiały medyczne, takie jak sprzęt pierwszej pomocy,
lód i spray chłodzący.
-	Przynieś laptopa z oprogramowaniem, by śledzić wyniki
turnieju.

•

Zaproś lekarza lub załogę ratownictwa medycznego, aby
zabezpieczyć wydarzenie.

•

Przygotuj medale dla wszystkich uczestników i 4 trofea: pierwsze 3
drużyny + 1 nagrodę Fair Play.

•

Zbierz zespoły.

•

Zaprojektuj i wydrukuj koszulkę turniejową dla każdego uczestnika
(opcjonalnie).

9:30–10:00

Przyjazd drużyn

10:00–10:30

• Ceremonia otwarcia
• Przedstawienie zespołów, prezentacja filozofii i zasad metody
football3, losowanie drużyn
• Można tu zostawić również przestrzeń dla innych mówców lub
rozrywki (np. burmistrz, lokalni przedsiębiorcy, freestyle rap itp.)

10:30–15:00

Mecze (z przerwą na lunch)

15:30–16:00

• Ceremonia zamknięcia
• Nagradzanie zespołów, końcowe kwestionariusze obserwacji i
ewaluacji
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BALON MUNDIAL - TURYN, WŁOCHY
Od 2012 roku Balon Mundial działał w lokalnych szkołach podstawowych i średnich, stosując metodologię football3. Oferujemy szkołom
cztery sesje w czasie godzin wychowania fizycznego, a na koniec organizujemy turniej pomiędzy klasami lub szkołami. Podczas sesji przygotowawczych krok po kroku wprowadzamy zasady i wartości metody football3. Szkoły bardzo dobrze przyjmują nasz projekt, nauczyciele czerpią
przyjemność z sesji i rozumieją znaczenie tych metod. Uczestnicząca
młodzież uczy się także zmieniać swoje spojrzenie na to, czym może być
piłka nożna. Za każdym razem jest to nowe doświadczenie, za każdym
razem uczymy się, popełniamy błędy, mamy nowe pomysły i ulepszamy
naszą pracę.
Możemy więc powiedzieć, że każda seria sesji i każdy turniej to
nowa przygoda. Mimo to istnieją pewne podstawy, o których warto pamiętać, a które pomagają nam zorganizować nasze turnieje i mamy nadzieję, że pomogą również tobie.
Lokalizacja: Musimy pomyśleć o przestrzeniach lub boiskach, którymi będziemy dysponować. Na przykład, możemy zorganizować turniej
na tej samej sali gimnastycznej, gdzie mieliśmy sesje, możemy wyjść na
zewnątrz do parku w pobliżu szkoły, lub możemy znaleźć większą przestrzeń w innym miejscu, aby zwiększyć znaczenie i zasięg wydarzenia.
W przypadku ostatniej opcji należy pamiętać, że opuszczenie terenu szkoły (lub zorganizowanie imprezy poza godzinami lekcyjnymi) może
oznaczać, że musimy uzyskać ubezpieczenie dla naszych uczestników.
Czas: To jest najważniejsze. Struktura turnieju w dużej mierze zależy od tego, ile mamy czasu, a także ilu mediatorów, ilu graczy i ile boisk.
Zwykle mecze (druga połówka) trwają 10-12 minut, czasami staramy się
zaoszczędzić czas na dyskusji przedmeczowej (pierwsza połówka) poprzez dużą dyskusję na początku turnieju, podczas której ustalamy zasady na cały turniej.
Drużyny: Możesz stworzyć grę, która losowo rozdzieli grupę, ale zawsze pamiętaj o równowadze płci w każdym zespole. Ważne jest również,
aby pamiętać o umiejętnościach graczy - uważamy za przydatne umieszczenie co najmniej jednego silnego gracza w każdej drużynie. Czasami,
jeśli znamy wszystkich graczy, sami tworzymy drużyny.
Role: Przynajmniej jeden mediator musi być obecny przy każdym
meczu. Mediator dogląda czasu, a podczas pierwszej i trzeciej połówki
pomaga prowadzić dyskusje z zespołami. Jeśli jest wystarczająco dużo
miejsca, dyskusje powinny odbywać się w oddzielnym miejscu, oddalonym od boiska. Jednakże, jeśli przestrzeń jest ograniczona, można to
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zrobić również w środku boiska. Jeśli nauczyciele są dostępni, mogą być
trenerami i pomagać śledzić dynamikę zespołu i zmiany.
Zasady: Ważne jest, aby zasady (do wyboru) pochodziły od graczy i by
wszyscy się z nimi zgadzali. Przydatne może być również tworzenie (sztywnych) reguł technicznych (np. rzuty rożne, kopnięcia, rzut znad głowy,
pole bramkowe), które są zawsze takie same, aby dzieci koncentrowały się
na zasadach związanych z Fair Play i pracą zespołową, zamiast martwić się
zmieniającymi się przepisami technicznymi.
System punktowania: Za punkty meczowe, drużyna, która zdobywa
więcej bramek otrzymuje 3 punkty, drużyna, która zdobywa najmniej
goli otrzymuje 2 punkty, a jeśli jest to remis, obie drużyny otrzymują
1 punkt. Ten rodzaj systemu ma na celu pomóc punktom Fair Play być
ważniejszymi. Dostępnych jest od 0 do 3 punktów Fair Play, przyznawanych przez zespoły. Czasami pozwalamy mediatorom na przydzielanie
punktów bonusowych, jeśli uważamy to za konieczne. Czasami mediatorzy mogą przydzielić tylko jeden punkt lub nawet do trzech. Mediatorzy muszą przedyskutować wcześniej i poinformować, jak będą działać te
punkty mediatora. Kiedy robimy inne warsztaty wokół naszego turnieju,
możemy również przyznawać punkty premiowe w oparciu o udział w tych
warsztatach. Na przykład, zrobiliśmy quizy na temat świadomego korzystania z wody lub praw dziecka, a punkty z tych quizów zostały dodane do
punktów football3. To sprawia, że warsztaty i quizy są bardziej zabawne
dla dzieci i pomaga zdjąć nieco presji z wyników rozgrywek piłkarskich.
Logistyka: Musimy zadbać o to, aby uczniowie i inni uczestnicy mogli
dotrzeć na boisko,
a także musimy upewnić się, że jesteśmy w stanie przetransportować
wszystkie istotne materiały. Na przykład, w niektórych przypadkach transport publiczny może być wystarczający, podczas gdy innym razem możemy potrzebować dedykowanego pojazdu lub autobusu dla uczestników.
Materiały: w zależności od liczby graczy i ogólnej wielkości wydarzenia,
musimy mieć pewność, że będzie wystarczająco dużo znaczników, piłek,
stożków, bramek, formularzy meczowych, plakatów, markerów, taśm,
stoperów i – oczywiście – podręczników metody football3.
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ZARYS
Gdy uczestnicy zyskają solidne podstawy
w football3, nadszedł czas, aby zrobić krok
wstecz i zbadać, jak prawidłowo opracować
i zaplanować szersze programy football3.
Poza indywidualnymi zajęciami lub turniejami ważne jest, aby uczestnicy zrozumieli,
jak zbudować szerszy, spójny i długofalowy
program football3. Ważne jest, aby uczestnicy zrozumieli, w jaki sposób takie programy mogą wpływać na zmianę.
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CELE
W przypadku uczestników cele tej sekcji są
następujące:
•
Aby zrozumieć, w jaki sposób korzystać z modeli
teorii zmian,
•
Aby zrozumieć, jak zaplanować zestaw spójnych sesji,
•
Aby zrozumieć, w jaki sposób integrować problemy
społeczne w programie,
•
Aby zrozumieć, jak ustawić i zmierzyć cele programu.

CZAS
Ta sekcja powinna zająć około 105 minut, choć będzie się
to różnić w zależności od grupy, trenera i głębokość sesji.

MATERIAŁY
Materiały potrzebne do wypełnienia tej sekcji to:
•
Klasa z krzesłami lub inna spokojna przestrzeń dla
uczestnicy siedzą i zbierają,
•
Flipcharty i kolorowe znaczniki,
•
Podręcznik football3,
•
Sprzęt audio / wideo (opcjonalnie).

TA SEKCJA UCZY JAK
ZAPLANOWAĆ I WDROŻYĆ
PROGRAMY FOOTBALL3
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ROZGRZEWKA

5 MINUT

1.	Szybko przejrzyj zawartość poprzedniej sesji i przedstawić cel
obecnej sesji. W razie potrzeby, przeprowadzić przełamanie
lodów, aby pobudzić uczestników i dać im szansę na dalsze
więzi. Możesz użyć gry lodołamacza, którą znasz, lub możesz
wybrać jedną z nich wybór działań na końcu sekcji I.

PIERWSZA POŁOWA

40 MINUT

1.	Wyjaśnij uczestnikom, że budując program football3 ważne
jest, aby myśleć poza indywidualnymi sesjami i planować
wszystkie różne elementy, które wchodzą w skład programu.
Rozpocznij od burzy mózgów z uczestnikami, jakie różne
elementy powinny być częścią planowania i realizacji
programu. Potencjalne pytania do dyskusji to:
•

Jakie problemy chciałbyś rozwiązać w swojej społeczności?

•

Jakie długoterminowe cele miałby twój program? Czemu?

•

Jakie działania pomogłyby w realizacji tych celów? Czemu?

•

Jakie zasoby fizyczne i ludzkie są potrzebne w twoim programie? Jak
je zdobyć?

2.	Wyjaśnij uczestnikom, że ważne jest, aby zidentyfikować
pożądany wpływ twojego programu i odejść od tego
pożądanego wpływu w celu określenia nakładów, działań,
wyników i rezultatów programu. Jednym ze sposobów na to
jest użycie modelu Theory of Change (teoria zmian).

O
ZAŁ
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3. Teoria Zmiany5 wyjaśnia w jaki sposób działania są
rozumiane jako generujące serię wyników, które przyczyniają
się do osiągnięcia ostatecznych zamierzonych skutków.
Często dzieli się na szereg danych wejściowych, działań,
wyników, skutków i wpływu.

•

Dane wejściowe to zasoby finansowe, ludzkie i materialne
wykorzystywane w programie. Na przykład materiały szkoleniowe,
personel lub urządzenia.

•

Działania są konkretnymi interwencjami, które planujesz realizować.
Na przykład cotygodniowe mecze footbal3 lub kluby z zajęciami
domowymi w szkołach.

•

Wyniki są bezpośrednim skutkiem działań programu. Na przykład
liczba uczestników sesji Football3.

•

Skutki to prawdopodobny efekt krótkookresowy i średnioterminowy
wyników programu, takich jak regularne uczestnictwo w programach
Football3.

•

Wpływ odnosi się do pozytywnych lub negatywnych, pierwotnych i
wtórnych długoterminowych skutków programu.

4.	Wyjaśnij, że Teoria Zmiany powinna zaczynać się od dobrej
analizy sytuacji. Obejmuje to identyfikację problemu,
który próbujesz rozwiązać, przyczyny i konsekwencje tego
problemu; i możliwości, które można wykorzystać. Kolejnym
etapem jest wyjaśnienie, na jakie aspekty problemu zajmie
się interwencja, oraz wyraźne określenie rezultatów i
skutków, które stara się osiągnąć. Na koniec należy rozwinąć
teorię dotyczącą przejścia z obecnej sytuacji w pożądaną
sytuację. Obejmuje to dwie części - teorię o tym, jak ta
zmiana się pojawi, oraz teorię dotyczącą tego, w jaki sposób
interwencja wywoła tę zmianę. Kilka przykładów różnych
potencjalnych mechanizmów zmiany znajduje się w tabeli6 na
kolejnej stronie.

5

Na podstawie: Rogers (2014)

6

Na podstawie: Church i Rogers (2006) oraz Rogers (2014).
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Mechanizm zmiany

Opis

Przykład

Zmiana indiwidualna

Transformacyjna zmiana masy krytycznej jednostek

Inwestowanie w indywidualne zmiany poprzez
szkolenie lub doradztwo

Związki i relacje

Przełamuje izolację, polaryzację, podział, uprzedzenia
i stereotypy między grupami

Promowanie dialogu i współpracy między
grupami

Przyczyny pierwotne

Zajmuje się podstawowymi kwestiami
niesprawiedliwości, ucisku/wyzysku, zagrożeń dla
tożsamości i bezpieczeństwa oraz poczucia urazu/
wiktymizacji ludzi

Długoterminowe kampanie na rzecz zmian
społecznych i strukturalnych

Rozwój instytucjonalny

Ustanawia stabilne/niezawodne instytucje społeczne,
które gwarantują demokrację, sprawiedliwość i
uczciwy podział zasobów

Nowe ustalenia/przepisy instytucjonalne
dotyczące zarządzania, zasady, struktury lub
polityki

Mobilizacja “Grass Roots”
(Ruch Oddolny)

Mobilizowanie społeczności, by zwrócić uwagę
polityków

Mobilizacja mediów i bezpośrednie, pokojowe
kampanie

5.	W Football3 używamy modelu logiki football3 (podręcznik
str. 40-41) do opisania tej Teorii Zmiany. W tym modelu
“czynności” opisane wcześniej są określane jako składniki
Football3. Wyniki podzielono również na wyniki krótko- i
średnioterminowe.

ROZSZERZENIE (OPCJONALNE): Wraz z modelem logicznym możesz również przedstawić uczestnikom swój lokalny
program football3, aby pomóc im uzyskać konkretny przykład. Możesz również posłużyć się przykładowymi opisami
programów football3 od naszych partnerów, aby dać uczestnikom przegląd prawdziwych programów Football3 lub,
jeszcze lepiej, możesz zorganizować wizytę na miejscu w prowadzonym programie piłkarskim 3 w swojej okolicy i
dowiedzieć się więcej o ich działaniach.
Pełną listę członków sieci streetfootballworld można znaleźć na stronie www.streetfootballworld.org
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DRUGA POŁOWA

40 MINUT

1.	Zanim zaangażujesz się w działalność, zaangażuj grupę
w krótką, nieformalną dyskusję na temat wyzwań stojących
przed ich społecznością i tego, w jaki sposób sprostać
wyzwaniom. Potencjalne pytania do dyskusji mogą
obejmować:

•

Jakie są największe wyzwania dla ludzi w Twojej społeczności?
Czy osoby stoją przed wyzwaniami związanymi z dyskryminacją,
zatrudnieniem, integracją?

•

Jaki wpływ mają te wyzwania na ludzi w społeczności?

•

W jaki sposób można poradzić sobie z tymi wyzwaniami,
a konkretnie, w jaki sposób można je rozwiązać poprzez
programowanie Football3?

2. P
 rojektowanie modelu logicznego – podziel uczestników
na 3 lub 4 mniejsze grupy. Wyjaśnij, że teraz muszą
zbudować model logiczny football3, pamiętając o tym, czego
nauczyli się na temat teorii zmian i odnosząc się do wyzwań
pojawiających się w początkowej dyskusji. Innymi słowy,
z tej dyskusji muszą zdecydować o niezbędnym wkładzie,
działaniach, produktach i wynikach, które mogą pomóc w
rozwiązaniu jednego z wyzwań, które zidentyfikowali.

3.	Daj każdemu zespołowi kawałek papieru flipchart, różne
kolorowe znaczniki i około 30 minut, aby zaprojektować
swój logiczny model. Powinni zaprojektować swój logiczny
model na flipcharcie. Uczestnicy mogą swobodnie korzystać
z modelu z podręcznika football3 lub tworzyć własne. Gdy
skończysz, używając taśmy lub niebieskiego halsu, powinni
umieścić swój plan turniejowy na ścianie, aby wszyscy mogli
go zobaczyć.

57

IV.

PLANOWANIE I WDRAŻANIE PROGRAMÓW FOOTBALL3

4.	Każda grupa prezentuje swój model pozostałym
uczestnikom. Podczas prezentacji modeli zespoły powinny
wyjaśnić, w jaki sposób i dlaczego uważają, że nastąpi
zmiana. Podczas każdej prezentacji zachęcaj innych
uczestników do dyskusji i zadawania pytań.

ODPOCZYNEK

5 MINUT

1.	Zrób krótką przerwę, by uczestnicy mogli się przejść,
rozciągnąć, napić czegoś i zrelaksować.

TRZECIA POŁOWA

15 MINUT

1.	
Refleksja – Zastanów się i omów, czego uczestnicy się
nauczyli i osiągnęli, kładąc szczególny nacisk na proces
planowania programu football3?
•

Czy teoria zmian jest przydatna? Dlaczego lub dlaczego nie?

•

Co było trudnego w mapowaniu modelu piłki nożnej3? Czemu? Co
było łatwe?

•

Jakie wyzwania lub problemy mogą się pojawić podczas planowania i
realizacji programu football3?

•

Jeśli Twoja organizacja ma program football3, co można zrobić, aby
go poprawić?

2. Następnie podsumuj dyskusję i podsumuj, czego nauczyłeś
się podczas sesji, a także to, co zostało omówione.

58

PRZYKŁADY PROGRAMÓW FOOTBALL3
Poniższe strony zawierają przykłady programów football3 od niektórych partnerów,
którzy przyczynili się do powstania tego
podręcznika.
Przykłady te prezentowane są w formie modeli logicznych football3, a także poprzez
opisy i harmonogramy poszczególnych
programów. Przedstawiamy tu podstawy
mające na celu umożliwienie tobie i twoim
uczestnikom wczucie się w logikę i logistykę stojące za takimi programami.
Oczywiście jest to jedynie ograniczona liczba przykładów aktywności związanych z football3, odbywających się na
całym świecie. Aby uzyskać więcej pomysłów i nowinek, możesz odwiedzić naszą
stronę football3 www.football3.info lub
znaleźć członka sieci streetfootballworld
w twoim regionie, odwiedzając stronę
www.streetfootballworld.org.
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CAIS - LIZBONA, PORTUGALIA
		
Organizacja CAIS została założona w 1994 roku, aby wspierać ludzi dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w odzyskaniu niezależności i kontroli nad swoim życiem. Od prawie 15 lat CAIS prowadzi program Futebol de
Rua, który jest inspirowanym przez football3 programem mającym na celu rozwój osobisty i społeczny. Program podzielony jest na 2 obszary interwencji: włączenie przez sport i dostęp do sportu.
		
Włączenie umożliwiane jest poprzez szkolenie umiejętności zawodowych i życiowych oraz nieformalne zajęcia
edukacyjne. Z drugiej strony, „Dostęp do sportu” wspierany jest przez różne imprezy Futebol de Rua, w tym lokalne turnieje zrzeszające lokalne organizacje i wielki finał krajowy, który odbywa się w okresie letnim, łączący każdą delegację
reprezentującą dystrykt na pięciodniowym festiwalu z imprezami kulturalnymi, rekreacyjnymi i warsztatami oraz turniej
uliczny w piłce nożnej.

Wkład
• Pracownicy socjalni, trenerzy
młodzieżowi, mediatorzy, trenerzy i
wolontariusze.
• Boiska na sesje szkoleniowe, 2 przenośne
boiska do piłki ulicznej do lokalnych
i krajowych turniejów oraz festiwali i
obozów treningowych.
• Sale warsztatowe do sesji szkoleniowych
z zakresu umiejętności życiowych.
• Materiały do monitorowania i ewaluacji,
takie jak kwestionariusze, materiały
do pisania i urządzenia do nagrywania
dźwięku.

Elementy football3
• Metoda football3 jest używana
podczas obozów szkoleniowych w celu
zajęcia się rozwojem umiejętności
życiowych; podczas warsztatów
„rusz się i zrób to” rozwijających
umiejętności życiowe, ponadto co roku
organizowane są warsztaty dla naszej
sieci, w tym trenerów, młodych liderów,
pracowników młodzieżowych, trenerów
młodzieżowych, pracowników socjalnych
na temat korzystania z metody football3
w celu rozwoju lokalnych społeczności.

Wyniki
Liczba:
• uczestników i frekwencja na sesjach
treningowych,
• uczestników i frekwencja na lokalnych
festiwalach i turniejach,
• uczestników turnieju krajowego,
• uczestników obozów szkoleniowych,
• uczestników międzynarodowych
festiwali,
• uczestników i frekwencja na warsztatach,
• uczestników programu sędziowskiego,
• uczestników, którzy rozwijają swoje
umiejętności życiowe,
• byłych uczestników, którzy stają się
młodymi liderami, trenerami lub liderami
delegacji.

Lokalizacja programu:

Sesji w tygodniu:

Różne lokalizacje w całej Portugalii

Różni się w zależności od różnych składników programu

Czas trwania programu (w tygodniach):

Uczestników na sesję:

Cały rok
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Różni się w zależności od lokalizacji, od 10 do 100

MODEL

1

LOGICZNY

Rezultaty krótkoterminowe
• Promowanie stałego dostępu do
uprawiania sportu (piłka nożna uliczna),
• Promowanie rozwoju umiejętności
życiowych,
• Promowanie dostępu do działalności
kulturalnej,
• Promowanie dostępu do zajęć
rekreacyjnych.

Rezultaty długoterminowe
• Regularny dostęp do sportu,
• Ogólny rozwój umiejętności życiowych,
• Ogólny rozwój osobisty,

Ogólny cel/efekt
• Promowanie rozwoju umiejętności
życiowych, rozwoju osobistego, ścieżek
postępu (w programie i poza nim) oraz
aktywnego obywatelstwa.

• Poprawa warunków życia, w tym
reintegracja w edukacji formalnej
i integracja w zakresie szkoleń i
zatrudnienia,
• Wzmocnienie trenerów i pracowników
socjalnych,
• Ścieżki postępu (byli uczestnicy, którzy
stają się wolontariuszami, młodymi
liderami, trenerami, przewodniczącymi
delegacji i sędziami),
• Promowanie świadomości na temat
wykluczenia społecznego.

Narzędzia i metody monitorowania:
• Arkusze rejestracji i obecności na treningach, warsztatach i turniejach
• Ankiety samooceny
• Kwestionariusze
• Wywiady otwarte
• Wyniki meczu i punkty Fair Play
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RHEINFLANKE - KOLONIA, NIEMCY
W miarę, jak społeczeństwo staje się bardziej bogate i różnorodne, coraz ważniejsze jest upewnienie się, że młodzież z
różnych grup społecznych i etnicznych jest ze sobą dobrze zintegrowana. W przeciwnym razie mogą tworzyć się podziały
społeczne, które mogą doprowadzić młodzież do przestępczości i radykalizacji. Aby zapobiec temu scenariuszowi, lokalna młodzież z różnych środowisk musi się spotkać, poznać, wspólnie uczyć, wspólnie grać i rozwijać się razem. Grając
wspólnie w piłkę nożną, spędzają konstruktywnie czas wolny, a także otrzymują wsparcie od wykwalifikowanych pracowników RheinFlanke. Wykorzystując metodę football3 do stworzenia tego znaczącego, opartego na wypoczynku zajęcia,
projekt skupia się na osobach w wieku 13-17 lat, ze środowisk uchodźczych lub spoza nich.

Wkład

Elementy football3

Wyniki

• Piłki i znaczniki,

• 3 połówki,

• Gracze doświadczający metody football3,

• Uczynienie z publicznych klatek
piłkarskich bezpiecznej przestrzeni i
pozytywnego otoczenia, w którym mogą
się spotykać młodzi ludzie,

• Nie ma sędziego,

• Punkty Fair Play,

• Małe boisko i zespoły,

• Udział uchodźców w sesjach.

• Personel (1 osoba na sesję jako mediator
i kontakt zaufania),
• Regularne sesje piłkarskie,
• Formy meczu i materiały do pisania.


• W jakim stopniu zasady i punkty Fair
Play są stosowane, zależy od grupy i celu
sesji. Zwłaszcza podczas wprowadzania
w nowej lokalizacji ważne jest, aby ludzie
przychodzili regularnie. To wymaga
więcej gry, a mniej dyskusji.

Lokalizacja programu:

Sessions per week:

Różne “klatki piłkarskie” w Kolonii

6

Czas trwania programu (w tygodniach):

Participants per session:

Otwarty
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15–30

MODEL

2

LOGICZNY

Rezultaty krótkoterminowe

Rezultaty długoterminowe

Ogólny cel/efekt

• Młodzież się spotyka i poznaje,

• Zmniejszenie uprzedzeń,

• Integracja w otoczeniu społecznym,

• Młodzież z pożytkiem spędza wolny czas,

• Zapobieganie przestępczości i
radykalizacji,

• Pokój społeczny.

• Promowanie kompetencji społecznych,
takich jak Fair Play, szacunek,
odpowiedzialność, samokontrola,
odporność na frustrację.

• Zapewnienie pozytywnych perspektyw
na przyszłość,
• Stworzenie przyjaznego środowiska.

Narzędzia i metody monitorowania:
• Formy meczu
• Obserwacje mediatora
• Wywiady i ankiety uczestników
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INEX - STOWARZYSZENIE DLA DOBROWOLNYCH DZIAŁAŃ /
FUTBOL DLA ROZWOJU - PRAGA, CZECHY
W Pradze prowadzimy ligę football3 we współpracy z 8-10 lokalnymi ośrodkami młodzieżowymi i klubami. Każdy z nich ma wydzielonego lidera / pracownika młodzieżowego. Nasz program zawsze zaczyna się od szkolenia osób
pracujących z młodzieżą w zakresie metodologii football3 oraz roli mediatora, ponieważ wielu z nich będzie odpowiedzialnych za mediację i wdrażanie metody football3 podczas meczów i turniejów.
Te centra / kluby młodzieżowe odwiedzane są głównie przez zagrożoną młodzież. Ci młodzi ludzie częściej
doświadczają ubóstwa, przedwczesnego porzucania szkoły lub segregacji społecznej. Co więcej, często postrzegają
siebie jako konkurencyjne „klany” i na początku spotykają się na boisku po raz pierwszy, z niechęcią. Jednak dzięki
tej lidze młodzi uczą się poznawać i przyjmować styl komunikacji bez użycia przemocy. Poza tym młodzież zdaje
sobie sprawę z dodatkowej nagrody w postaci tolerancyjnego, uczciwego i pełnego szacunku podejścia do swojego

Wkład
• Bezpieczna przestrzeń i boisko piłkarskie,
• Stożki, znaczniki, piłki,
• Mediatorzy football3 (2/mecz),
• Formy meczu,
• Gracze,
• Podręcznik football3.

Elementy football3

Wyniki

• Szkolenie trenerów / pracowników do
roli mediacji i stosowania specyficznej
metodologii piłki nożnej dla rozwoju,
opartej na naszym pakiecie narzędzi,

• Gracze doświadczający metody football3,

• Ogólne wprowadzenie do turnieju i
wyjaśnienie formatu wszystkim graczom,

• Udział dziewcząt w sesjach football3.

• Punkty Fair Play,
• Zaangażowanie w sesje football3,

• Odprawa z kapitanami drużyn i decyzja o
głównych zasadach podczas turnieju,
• Pierwsza połówka poświęcona dyskusji
przedmeczowej i porozumieniu w
sprawie zasad gry oraz w razie potrzeby
wyjaśnieniu podstawowych zasad,
• Druga połówka: mecz z mediatorami
obserwującymi grę i doglądającymi
czasu,
• Trzecia połówka: dyskusja pomeczowa,
przyglądanie się konkretnym sytuacjom
w grze, przestrzeganiu zasad, określanie
nowych reguł w razie potrzeby i
przyznawanie punktów Fair Play.

Lokalizacja programu:
Praga

Sesji w tygodniu:

• 2 szkolenia mediacyjne rocznie
• Co najmniej 5 dni gry rocznie

Czas trwania programu (w tygodniach):
Cały rok

• Cotygodniowe treningi metodą football3 w klubach młodzieżowych

Uczestników na sesję:

50-60 nastolatków (80% chłopców, 20% dziewcząt)
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„przeciwnika”. Rezultatem jest zabawa, przyjaźnie, nawiązanie pokojowych dialogów i większe zaangażowanie młodzieży w działalność klubów młodzieżowych.
Co najmniej 5 „Dni Rozgrywek” rocznie tworzy ligę. Podczas tych dni meczowych wszystkie drużyny grają w
systemie każdy z każdym. Pod koniec każdego dnia wyznaczany jest zwycięzca Fair Play, na podstawie zebranych
punktów meczowych i punktów Fair Play. Po rozegraniu wszystkich dni meczowych, zwycięzca ogólnej „Ligi Fair Play”
jest wyznaczany na podstawie łącznej liczby punktów zdobytych w ciągu każdego dnia meczowego. Wraz z „Dniami
Rozgrywek” wspieramy również partnerskie kluby młodzieżowe metodologią piłki nożnej dla rozwoju, aby codziennie mogli przeprowadzać treningi.

Rezultaty krótkoterminowe

Rezultaty długoterminowe

• Zwiększone umiejętności przywódcze,

• Zwiększona spójność społeczna,

• Uczciwe konkurencyjne podejście do gry,

• Zwiększona równość płci,

• Umiejętność porozumiewania się bez
przemocy,

• Zmniejszenie przemocy i przestępczości
ulicznej młodzieży.

Ogólny cel/efekt
• Zachowaj uczciwe i odpowiedzialne
zachowanie poza boiskiem,
• Wzmocnienie młodych ludzi, by byli
wzorem w swojej społeczności.

• Zwiększona zdolność do kompromisu
i myślenia dla społeczności, a nie dla
siebie,
• Zwiększona integracja mniej
wykwalifikowanych graczy,
• Oddanie głosu cichym osobom,
• Zmniejszono niechęć między graczami.

Narzędzia i metody monitorowania:
• formy meczu
• Arkusze obecności
• Ewaluacja po sesji z pojedynczymi osobami w formie nieformalnych wywiadów
• Wyniki meczów (tj. punkty Fair Play)
• Ewaluacja z pracownikami młodzieżowymi
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Wkład

•

Lokalizacja programu:

•

Czas trwania programu (w tygodniach):

•

Sesji w tygodniu:

•

Uczestników na sesję:
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Wyniki
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TEMPLATE

Rezultaty krótkoterminowe

Rezultaty długoterminowe

Ogólny cel/efekt

Narzędzia i metody monitorowania:
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SPORT 4 LIFE - BIRMINGHAM,
WIELKA BRYTANIA
Korzystanie z metody football3 w ramach 10-tygodniowego programu rozwoju osobistego dla osób w wieku od 12 do 16 lat, znajdujących się
na marginesie społeczeństwa - młodych ludzi żyjących w ubogich obszarach o niskim statusie ekonomicznym i dochodach. Program jest stworzony by prowadzić młodzież do odkrycia dalszych możliwości, gdy skończą
szkołę. Program ten rozwija umiejętności życiowe młodych ludzi, takie jak
pewność siebie, komunikacja, praca zespołowa i przywództwo. Umiejętności te są w centrum tego programu, ponieważ udowodniono, że zwiększają szanse na dostęp do zatrudnienia lub dalszej edukacji.
Poniżej przedstawiamy krótki przegląd tego, jak jest zbudowany
każdy 10-tygodniowy cykl.
Tydzień 1 do 3:
•
Wprowadzenie do metody football3, przedstawianie reguł powoli,
w sposób, który młodzi ludzie są w stanie strawić i docenić bez przeładowywania ich informacjami. Ma to na celu zagwarantowanie udziału
uczestników, a także zapewnienie, że w pełni rozumieją różne koncepcje (gra trzech połówek) i zasady (sztywne, do wyboru i Fair Play).
Tydzień 4:
•
W tym tygodniu jeden dzień jest dedykowany metodzie fooball3. Młodzi ludzie jako część wyzwania związanego z nauką nauczą się mediacji, a w kolejnych tygodniach będą mieli okazję poddać testowi nowe
umiejętności mediacyjne.
Tydzień 5 do 8:
•
Młodzi ludzie grają bardziej kompletną wersję football3 w ligowym
systemie każdy z każdym przez pozostałą część programu. Młodzież
uczestniczy również w procesie mediacji niektórych meczów.
Personel:
•
2 członków personelu plus wolontariusze
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Dni/godziny:
•
Tygodnie od 1 do 3 - Jedna sesja w tygodniu od 2 do 2,5 godziny
•
Tydzień 4 - Cztery sesje w tygodniu od 3 do 4 godzin
•
Tygodnie 5 do 8 - Jedna sesja w tygodniu od 2 do 2,5 godziny
•
Tygodnie 9 i 10 - Jedna sesja w tygodniu od 3 do 4 godzin
Wyniki:
•
Akredytowane kwalifikacje Sports Leader UK
•
Udoskonalone umiejętności życiowe
•
Ewaluacja i kwestionariusze football3

• Miejsce:
Obiekt
sportowy

• Przerwa
wakacyjna

• Wprowadzenie

• Wyzwanie
związane z
nauką

• Historia
• Gra trzech połówek
(Wyjaśnienie)
• Przestrzeganie zasad, zasady Fair Play
• Mediator (wyjaśnienie)

• Sports
Leader UK

football3 Matches

• Akcja
społeczna

• Turniej football3

• (pomoc
bezdomnym)

• Nauka football3/grupa
kontrolna
• Piłka nożna

Tydzień 10

Tydzień 9

Tydzień 8

Tydzień 7

Tydzień 6

Tydzień 5

Tydzień 4

football3

Tydzień 3

• Czas:
30–45 minut

Tydzień 2

2 sesje
tygodniowo,
po 2 godziny

Tydzień 1

football3:
•
Pierwsze trzy tygodnie gry metodą football3 rozpoczynały się na etapie wstępnym. Rozgrywane
były mecze pokazowe, a gracze przyzwyczajali się do formatu.
•
Pozostałe cztery tygodnie byłyby bardziej konkurencyjną ligą kończącą się turniejem football3.

• Wycieczka/
połączenie
projektów

• Multi Sports

• Młodzież

• Mecze pokazowe
• Nauka football3/grupa
kontrolna
• Piłka nożna
• Multi Sports

• Młodzieżowa
gwiazda

• Planowanie działań
społecznych

• Młodzieżowa
gwiazda

• Formularze zgody

• Forum Młodzieży

• Formularze rejestracyjne

• Sesja nadrabiania
zaległości

• Miejsce:
Obiekt Kryty

• Formularze rejestracyjne

• Młodzieżowa
gwiazda

• Czas:
30–45 minut

• Strefa młodzieży

• Młodzieżowa
gwiazda

• Miejsce:
Obiekt kryty

• Strefa młodzieży

• Kodeks
postępowania

• Czas:
20–30 minut
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MSIS – MRĄGOWO, POLSKA
MSIS to organizacja non-profit z siedzibą w Mrągowie, gdzie wiele rodzin i dzieci jest zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym. Angażujemy młodych ludzi ze środowisk defaworyzowanych
poprzez działania sportowe i zachęcamy do otwartej wymiany między
członkami społeczności i instytucjami na temat ubóstwa, uzależnień i
przestępczości.
Jednym ze sposobów, w jaki staramy się osiągnąć te cele, jest nasz
Fair Play Program, w którym łączymy football3 z różnorodnymi działaniami społecznymi. Fair Play Program (FPP) to projekt społeczno-edukacyjny, który odbywa się w różnych miejscach i wykorzystuje ducha metody fooball3 oraz elementy grywalizacji, aby zaangażować młodzież,
pracowników socjalnych i ich społeczności z obszarów wiejskich w całej
Polsce. W ten sposób, poza zwykłym przyznaniem punktów za mecze football3, nagradzamy także inne działania społeczne. Grywalizacja w FPP
zawiera 4 zadania, które pozwoliły zespołom w każdej lokalizacji zbierać
punkty:
1.	Zebranie drużyny – Liderzy z każdego miejsca mieli za zadanie
zrekrutować grupę młodych ludzi do stworzenia własnej Fair Play
drużyny. Ważne jest, aby częścią zespołu byli zarówno chłopcy, jak
i dziewczęta, a także osoby z grup wykluczonych i osoby o różnych
zdolnościach sportowych.
2.	Organizacja sesji – Po utworzeniu, każda Fair Play Drużyna miała
w ramach pierwszego zadania zorganizować otwarte sesje piłkarskie
metodą football3 dla młodzieży ze swojej społeczności. To zadanie
zostało ocenione na podstawie, między innymi, liczby uczestników,
udziału wszystkich płci, liczby sesji i raportów z każdej sesji. Zapraszanie młodzieży z grup wykluczonych, a także organizowanie wysokiej
jakości regularnych sesji to również ważne kryteria.
3.	Zróbmy coś dobrego – to bardziej otwarte zadanie, w ramach którego
Fair Play Drużyny pracują wspólnie, by zorganizować i przeprowadzić
akcje charytatywne w lokalnej społeczności, często we współpracy z
lokalną szkołą, organizacją pozarządową lub instytucją. Zadanie to
zostało ocenione na podstawie opisu działania, potwierdzenia nawiązanych partnerstw, liczby uczestników, obszaru akcji i powtarzalności
działania.
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4.	Organizacja festiwalu – W tym zadaniu Fair Play Drużyny były odpowiedzialne za zorganizowanie lokalnego, tematycznego Fair Play
Festiwalu z turniejem football3. W tym przypadku zespoły musiały
zorganizować zarówno sportowe, jak i logistyczne elementy turnieju, w tym nadrzędny temat, uczestników, wolontariuszy i lokalizację.
Ostatecznie działalność ta została oceniona w oparciu o elementy
takie jak zaangażowanie różnych członków Fair Play Drużyn, łączna
liczba uczestników turnieju i potwierdzenie nawiązanych partnerstw.
Pod koniec programu 5 najlepszych Fair Play Drużyn (czyli z największą
liczbą punktów) zostaje zaproszonych na turniej finałowy. Tam początkowo reprezentują swoje miejscowości, ale po pierwszym dniu uczestnicy
zostają wymieszani i tworzą nowe składy aż do końca turnieju.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA:
WWW.FAIRPLAYPROGRAM.PL
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PARTNERZY PROJEKTU
ALBION IN THE COMMUNITY (AITC)
Albion in the Community to oficjalna organizacja charytatywna Brighton
and Hove Klubu piłkarskiego Albion. W ciągu ostatnich 12 miesięcy AITC
współpracowało z ponad 30 000 osobami z chrabstwa Sussex i realizuje 60
różnych projektów i programów. Dzięki sile piłki nożnej i marki Brighton
and Hove Albion Football Club, AITC dąży do dostarczania wysokiej jakości, dostępnych możliwości, które poprawiają zdrowie i dobre samopoczucie, edukacje i aspiracje jej społeczności.

CAIS – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
CAIS to portugalska organizacja pozarządowa wspierająca ludzi, którzy żyją
w skrajnym ubóstwie, aby odzyskać niezależność i przejąć kontrolę nad swoim życiem. CAIS wykorzystuje piłkę nożną uliczną do corocznego zaangażowania 900 uczestników. Większość uczestników to młodzi ludzie mieszkający
w budynkach rządowych, schroniskach, domach dziecka, którzy mają nielegalne zakwaterowanie , wielu z nich jest imigrantami lub ma tło migracyjne.

BALON MUNDIAL
Balon Mundial to włoska organizacja non-profit, która wykorzystuje sport
jako motor do edukacji w celu zwalczania nietolerancji i dyskryminacji.
Promuje i szerzy wartości, takie jak solidarność społeczna i praktykowanie
zdrowego stylu życia. Organizacja służy młodzieży zarówno włoskiej, jak
i migrantom, którzy mieszkają w Turynie i docierają do ponad 3000 młodych ludzi poprzez zajęcia sportowe.

FUNDACION RED DEPORTE Y COOPERACIÓN (RDC)
RDC to organizacja non-profit z siedzibą w Madrycie i Barcelonie, w której
sport jest wykorzystywany aby rozwiązać szereg problemów, w tym zdrowie,
edukację, równość płci, integracja społeczna i dyskryminacja. RDC prowadzi
swoje programy sportowe w Hiszpanii, a także w krajach rozwijających się
w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Ameryce Środkowej. RDC kładzie szczególny
nacisk na integrację społeczną dziewcząt i młodych kobiet.

MŁODZIEŻOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW SPORTOWYCH (MSIS)
MSIS to polska organizacja non-profit z siedzibą w Mrągowie, mieście,
w którym wiele rodzin i dzieci jest zagrożonych wykluczeniem społecznym
i ekonomicznym. MSIS angażuje młodych ludzi ze środowisk defaworyzowanych przez zajęcia sportowe i zachęca ich do otwierania dialogu między
członkami społeczności a instytucjami publicznymi w kwestiach ubóstwa,
uzależnienie i przestępczość.

FARE NETWORK
FARE to europejska organizacja pozarządowa reprezentująca działające inne organizacje zajmujące się dyskryminacją w piłce nożnej i wykorzystaniem piłki nożnej jako narzędzia sprzyjającego rozwojowi sytuacji
społecznej, integruje i promuje różnorodności. FARE zrzesza ponad 150
partnerów, organizacji pozarządowych, mniejszości etnicznych, grupy
nieformalne, amatorskie i profesjonalne kluby piłkarskie, krajowe związki
piłkarskie w blisko 40 krajach.
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INEX - ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTIVITIES / FOTBAL
PRO ROZVOJ
INEX-SDA to organizacja non-profit z Czech, która promuje edukację międzykulturową i wspiera międzynarodową działalność wolontariacką, pracę
obejmującą piłkę nożną dla programów rozwojowych. INEX-SDA dąży aby
osiągnąć tolerancyjne i otwarte społeczeństwa, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli, oraz współpracować międzykulturowo poprzez kształcenie pozaformalne i działania wolontariackie.

OLTALOM SPORT ASSOCIATION (OSA)
OSA to węgierska organizacja pozarządowa z siedzibą w Budapeszcie świadcząca usługi w do młodzieży w niekorzystnej sytuacji - w tym uchodźcy, mniejszości
etniczne i bezdomni – angażuje ich do uczestnictwa w zajęciach sportowych i
towarzyskich. OSA oferuje programy sportowe zaprojektowane w celu poprawy
zdrowia uczestników, promowania zrozumienia i zmniejszenia przestępczości.

RHEINFLANKE
RheinFlanke to niemiecka organizacja non-profit z siedzibą w Kolonii, prowadzi programy sportowe zaprojektowane w celu zwalczania dyskryminacji i rasizmu oraz promowania integrację społeczną. Programy sportowe
obejmują siedem miast w Nadrenii Północnej-Westfalii, z których każda
liczy ponad 1000 młodych ludzi.

SPORT 4 LIFE UK
Sport 4 Life UK to organizacja z Birmingham, której celem jest dać każdemu
młodemu człowiekowi szansę aby dokonać pozytywne zmiany w swoim życiu za
pomocą sportu. Sport 4 Life UK tworzy lepszą przyszłość młodym ludziom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji poprzez poprawę ich szans na zatrudnienie.
Kluczem jest realizowania programów rozwoju osobistego o tematyce sportowej.

SPORT AGAINST RACISM IRELAND (SARI)
SARI jest organizacją pozarządową zajmującą się walką z rasizmem w Irlandii, która promuje i wspiera integrację kulturalną i włączenie społeczne
przez sport. Program organizacji SARI jest dostarczany we wszystkich 26
hrabstwach Irlandii, jak również w Belfaście i regionach przygranicznych
w Irlandii Północnej. SARI służy przede wszystkim młodzieży społecznie
upośledzonej z rodzin robotniczych ze środowisk migracyjnych i irlandzkich.

SPORT DANS LA VILLE
Sport dans la Ville jest organizacją non-profit z Francji, która pomaga osobom
upośledzonym, dzieciom i młodzieży z różnych grup etnicznych, aby osiągnąć
lepsze życie dzięki innowacyjnym programom sportowym. Sport dans la Ville
zarządza 31 obiektami sportowymi w regionach Rhône-Alpes i Ile-de-France.
Każdego tygodnia jej aktywność sportowa dociera do 4500 młodych ludzi,
którzy wspierają pracę zespołową, zachowania prospołeczne i tolerancję.

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY OF SHUMEN
Uniwersytet Szumen znajduje się w północno-wschodniej Bułgarii, a jej
Wydział Teorii i Metodologii Fizycznej Edukacji i Sportu ma duże doświadczenie w prowadzeniu badań i analizy na tematy związane ze sportem,
w tym rozwój, wdrażanie i ocena modułów edukacyjnych i szkoleniowych.
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SŁOWNIK I DEFINICJE
D

M

S

Dyskusja po meczu:

Mediatorzy:

Sesja football3:

Trzecia połówka meczu Football3, w

Osoby, które przygotowują,

Sesja treningowa, gdzie ważna jest

której gracze omawiają swoje zachowanie

przeprowadzają dyskusje przed meczowe

gra na trzy połówki, i przekazuje są

podczas meczu i podczas której przyznają

i pomeczowe, jak również reagują i

podczas niej ważne społeczne wartości z

sobie punkty fair play. Te dyskusje

pomagają w kwestiach spornych podczas

wykorzystaniem football3.

prowadzone są przez mediatora i są

meczu. Używany w meczach football3

używane aby również poruszać tematy

zamiast tradycyjnego sędziego.

społeczne i edukacyjne.
Młody lider:

T

Dyskusja przed meczem:

Młoda osoba, która posiada umiejętności

Pierwsza część meczu Football3 w której

i wiedzę na temat zaangażowania

Trzy połowy:

gracze wspólnie decydują o zasadach

społecznego i działań społeczności na

Trzy części meczu Football3: dyskusja

meczu. Te dyskusje prowadzone są przez

rzecz rozwoju młodych ludzi.

przed meczem, mecz, i dyskusja po

mediatora i są używane aby również

meczu.

poruszać tematy społeczne i edukacyjne.

O
F

Otwarte Reguły:

U

Zasady, które wybierane są dyskusji

Ustalone zasady:

Fair play:

przed meczowej, z którymi zgadzają się

Reguły ustalone przed rozpoczęciem

gra bez fauli, bez wślizgów; szacunek dla

zawodnicy z obu drużyn.

meczu Football3 (np. liczba graczy, czas

wszystkich zaangażowanych w mecz, w

trwania meczy itd.)

tym członkowie drużyny, przeciwnicy,
mediatorzy i widzowie.
Festiwal:

P

Z

Wydarzenie podczas świętowane jest

Punkty fair play:

używanie piłki nożnej dla społecznej

Punkty przyznawane przez każdy zespół

Zdrowa konkurencja:

zmiany – włączając w to organizację

do ich przeciwników w po meczowej

Konkurencja, która jest atrakcyjna,

turnieju Football3, organizowany

dyskusji, oceniane jak bardzo fair byli

zabawna i w sposób konstruktywny

przez streetfootballworld i członków

zawodnicy, czy grali zgodnie z zasadami

angażuje zarówno przegranych jak i

sieci współpracy regionalnie bądź

ustalonymi przed meczem.

wygranych .

międzynarodowo.
Forma meczu/formularz meczu:
Formularz wypełniany przez mediatora
dla każdego meczu Football3, zawiera od
następujące dane: lokalizacja, nazwiska
mediatorów, nazwy drużyn, zasady
sztywne i zasady do wyboru, liczbę
zdobytych bramek, sumy punktów.
Punkty meczowe:
Punkty zdobyte przez każdą drużynę na
podstawie zdobytych bramek w czasie
trwania meczu. (np. wygrana, przegrana
na podstawie strzelonych bramek).
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Opracowanie instrukcji dla trenera football3
Podręcznik jest żywym narzędziem i zapraszamy do współpracy by go dalej
rozwijać. Odwiedź naszą platformę online na www.football3.info, aby odkryć
aktualności z football3, naszą bibliotekę zasobów i inne wspaniałe rzeczy.
Prosimy o kontakt pod adresem football3@streetfootballworld.org lub
kontakt@msis.pl w przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy. Jeśli masz
jakieś uwagi na temat tego, jak możemy ulepszyć nasze publikacje, wyślij nam
e-mail - chętnie się z Tobą skontaktujemy!
Podziękowanie
Opracowanie Podręcznika Trenera football3 było możliwe dzięki środkom z
programu Erasmus +. Zespół streetfootballworld i organizacje partnerskie
projektu opracowały niniejszą instrukcję. Bierzemy odpowiedzialność
za wszelkie niedociągnięcia Podręcznika, ale nie rościmy sobie prawa
do ich sukcesów. Są one wynikiem pracy i poświęcenia członków sieci
streetfootballworld na całym świecie oraz wszystkich organizacji
wykorzystujących football3 do przekształcenia piłki nożnej w potężną siłę
zmiany społecznej.
Uwagi
Naszym celem jest, aby metoda football3 była dostępna dla wszystkich.
W związku z tym niniejsza publikacja skierowana jest do osób wszystkich
płci i wszystkich zdolności fizycznych i umysłowych. Streetfootballworld
współpracuje z partnerami i członkami sieci w celu osiągnięcia różnorodności
i integracji niezależnie od pochodzenia danej osoby, koloru skóry i przekonań,
a ostatecznym celem jest wykorzystanie piłki nożnej do stworzenia
sprawiedliwego i tolerancyjnego świata.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź football3.info lub skontaktuj się z
nami na: football3@streetfootballworld.org lub kontakt@msis.pl
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www.football3.info

facebook.com/streetfootballworld
twitter.com/sfw_tweets
instagram.com/streetfootballworld
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