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podręcznik football3
Zmiany społeczne poprzez football

Witaj na stronach podręcznika football3
Andrés Escobar był kapitanem reprezentacji Kolumbii i prawdziwym profesjonalistą, zarówno
na boisku, jak i poza nim. Był znany jako „Dżentleman Piłki Nożnej”. Jednak na Mistrzostwach
Świata FIFA w 1994 roku popełnił błąd. Strzelił gola samobójczego, który doprowadził do
eliminacji jego zespołu. Jedenaście dni później został zastrzelony.
Była 2 rano, jeden z tych pięknych wczesnych poranków
w Medellín. Przygotowywałem się na kolejny dzień na
uniwersytecie, gdzie uczyłem socjologii sportu i pracowałem
nad doktoratem z dziedziny zdrowia publicznego. Wiadomość
o śmierci Andrésa spowodowała, że zamarłem.

Absolutnie
zaniemówiłem. Ten dzień zmienił moje życie na zawsze.
Zacząłem się zastanawiać, jak piłka nożna - gra oparta
na pracy zespołowej, komunikacji i szacunku - mogła
doprowadzić do takiego aktu przemocy. Postanowiłem
nie kontynuować kariery naukowej i zamiast tego zbadać
zjawisko przemocy w miastach Kolumbii. W 1994 r. ponad
5000 młodych ludzi zostało zabitych na ulicach Medellín.
Podróż przez wiele wywiadów i badania niezliczonych
książek zaprowadziła mnie z powrotem do piłki nożnej.
Uświadomiłem sobie, że gra może być przestrzenią dialogu
i kluczowym elementem w rozwiązywaniu problemów
związanych z przemocą. W 1996 roku wraz z moimi kolegami
opracowaliśmy Fútbol por la Paz lub Football for Peace
(Football dla Pokoju). Dostosowaliśmy reguły regularnego
The Copa Andrés Escobar,
meczu piłki nożnej, aby ułatwić dialog między młodymi ludźmi,
awarded at the streetfootballworld festival 06
którzy uczestniczyli w konfliktach zbrojnych lub byli przez nie
dotknięci. To była gra bez sędziego i podkreślała wartości równość płci, fair play i pokojowe
rozwiązywanie konfliktów.
Działało to znakomicie. Wkrótce zaczęło się rozwijać w światową sieć streetfootballworld i
tak powstała metodologia rozwiązywania problemów społecznych w zakresie kontekstów
lokalnych, zjednoczonych pod nazwą „football3”.
Zestaw narzędzi football3 to próba podzielenia się metodologią z szerszą społecznością.
Odnosząc się do własnego celu, Andrés stwierdził: „Życie nie kończy się tutaj”. Football3
to dziedzictwo, które nieustannie zmienia życie dziesiątek tysięcy młodych ludzi na całym
świecie. Zapraszamy do zapoznania się z zestawem narzędzi football3 i dołączenia do nas w
zmienianiu świata poprzez piłkę nożną!

Jürgen Griesbeck
Założyciel i CEO streetfootballworld
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sekcja I

Wprowadzenie

football3 to wyjątkowy sposób grania w piłkę
nożną, który zmienia życie na całym świecie. Jest
oparty na zasadzie, że wartości takie jak fair play,
równość płci, praca zespołowa i szacunek są
równie ważne jak umiejętności piłkarskie.

SEKCJA I

Wprowadzenie do football3
Nazwa football3 pochodzi od podziału na "trzy połowy”: dyskusji przed meczem, samej gry
oraz dyskusji podsumowującej. Football3 przemyca kluczowe lekcje życia do każdego meczu.
W drużynach różnej płci gracze wspólnie decydują o zasadach przed meczem. Po meczu
zastanawiają się nad zachowaniem swoim i przeciwników przyznając punkty za gole i grę fair
play. Ponieważ gra football3 odbywa się bez sędziów, gracze muszą nauczyć się, jak poprzez
dialog i kompromis samodzielnie rozwiązywać konflikty.
Od czasu powstania w Medellín (w Kolumbii),football3 był rozwijany przez członków sieci
streetfootballworld na całym świecie. Tak powstała kompleksowa metodologia mająca
na celu poruszenie szeregu zagadnień społecznych, takich jak równość płci, zdrowie i
budowanie pokoju. Football3 umożliwia młodym ludziom wzięcie odpowiedzialności za
swoje działania i uczciwe traktowanie innych. Uczą się cenić komunikację i wzajemny
szacunek, zarówno na boisku, jak i poza nim.

streetfootballworld to międzynarodowa sieć ponad 128 organizacji non-profit w
ponad 83 krajach, które wykorzystują football3 do wzmacniania społeczności i
poprawy życia młodych ludzi.
Około połowa z ponad 128 organizacji w sieci streetfootballworld korzysta obecnie z wybranej
formy football3. Metoda ta jest integralną częścią wszystkich festiwali streetfootballworld
i była kluczowym elementem na festiwalach Football for Hope (Piłka Nożna dla Nadziei)
podczas Mistrzostw Świata FIFA 2010, 2014 i 2018. Football3 zajęła też ważne miejsce
w Mistrzostwach Europy UEFA 2008, 2012 i 2016 w ramach Eurocamps. Stale zyskuje na
popularności na całym świecie, a członkowie sieci streetfootballworld dostosowali zasady do
swoich potrzeb. Główna idea zawsze pozostaje ta sama: wykorzystanie samej gry w piłkę nożną
do edukacji i wzmocnienia pozycji młodych ludzi.

football3 to:

football3 nie jest:
inspiracja przez
street football (piłkę
nożną podwórkową)

standardowym
meczem piłki
nożnej

gra podzielona na
"trzy połowy"
gra mieszanej płci,
w której aktywnie
uczestniczą kobiety
i dziewczęta

zasada, że fair play
jest tak samo ważny
jak umiejętności
piłkarskie
metodologia edukacji
młodych ludzi na
tematy społeczne

oparty na wyłącznie
umiejętnościach
piłkarskich i zdobytych
bramkach
narzędzie pozwalające
młodym ludziom
stać się wzorem do
naśladowania w ich
społeczności
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ukierunkowany
na wygrywanie i
przegrywanie
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Jak używać podręcznika football3
Podręcznik football3 jest przeznaczony dla każdej osoby, grupy lub organizacji
zainteresowanej wykorzystaniem piłki nożnej jako narzędzia edukacyjnego. W tym
kierowników programów, nauczycieli, trenerów i młodych liderów. Podręcznik składa się z
następujących części:
sekcja i
Wprowadzenie
» ogólne informacje na temat metodologii
Gra football3

sekcja ii

» wyjaśnienie "krok po kroku" jak wprowadzić football3
Poza boiskiem

sekcja iii

» opis tego, w jaki sposób członkowie sieci streetfootballworld
kontekstualizowali football3, aby dopasować ją do swoich społeczności
załączniki

» dodatkowe informacje i materiały na temat football3

Podręcznik przeznaczony jest do użycia w połączeniu z narzędziami i informacjami
dostępnymi na stronie internetowej football3. Na stronie internetowej możesz tworzyć
reguły, formularze meczów i generować harmonogramy turniejów. Przejrzyj profile członków
sieci streetfootballworld i dowiedz się, jak używają metodologii do rozwiązywania różnych
problemów społecznych. Przeczytaj osobiste historie ludzi, którzy doświadczyli wpływu
football3 i skorzystaj z planów sesji stworzonych przez ekspertów w tej dziedzinie.
Jedną z mocnych stron football3 jest jej zdolność adaptacji. Podręcznik to nie sztywny program
nauczania, ale narzędzie do czerpania inspiracji. Jego celem jest nauczyć Cię korzystania
z football3 i dostosowania do potrzeb Twojego programu i społeczności. Wypróbuj sesje
football3, które są już z powodzeniem wdrażane na całym świecie i stwórz własne materiały,
dopasowane do ważnych tematów w Twojej społeczności. Football3 stale się rozwija dlatego
także Ciebie zapraszamy do jego tworzenia!

podręcznik

+

strona www

=

przybornik

gracze
trenerzy

Drużyna football3

mediatorzy
7
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football3: podstawowe założenia
Football3 jest inspirowany piłką uliczną. Na całym świecie gracze spotykają się, tworzą
drużyny, uzgadniają zasady i grają w piłkę nożną. Football3 wykorzystuje potencjał
edukacyjny futbolu ulicznego, zapewniając integrację, dialog i uczciwą grę.
Każdy może uczestniczyć w meczach, rozgrywane mogą być wszędzie i poruszać dowolny
temat społeczny.
Brak sędziów. Zamiast tego mediatorzy ułatwiają dyskusje między dwiema drużynami i
monitorują mecz.

football3 obejmuje ‘trzy połowy’
Pierwsza połowa:
dyskusja przed meczem

Trzecia połowa:
dyskusja po meczu
Na koniec drużyny są łączone przez
mediatora by zastanowić się nad meczem
i tym, jak dobrze przestrzegali zasad.
Zespoły mają możliwość przyznania
przeciwnikom punktów fair play na
podstawie ich zachowania. Mediator dodaje
punkty fair play do punktów meczowych
wynikających ze strzelonych bramek, aby
ustalić ostateczny wynik.

Przed meczem obie drużyny spotykają się, aby ustalić
zasady, których chcą używać. Wybierane są specjalne zasady
w celu rozwiązania istotnych problemów społecznych,
takich jak np. zwiększenie zaangażowania kobiet w sport
(więcej zasad znajduje się na stronie internetowej football3).
Dyskusję ułatwia przeszkolony mediator, np. młody lider,
trener lub nauczyciel. Mediator używa formularza meczu,
aby zapisać zasady, które uzgodnili gracze.

Druga połowa:
mecz piłki nożnej
football3 zazwyczaj obejmuje mniejsze drużyny (np. od pięciu
do siedmiu graczy w każdej drużynie) i są krótsze (np. od
10 do 20 minut). Gra się na mniejszych i improwizowanych
boiskach (np. 40 x 20 m lub mniejszych), na ulicy, w parku
lub na boisku piłkarskim. Drużyny są płci mieszanej, a mecze
rozgrywane są bez sędziów. Gracze sami odpowiadają za
swój mecz i przestrzegają uzgodnionych zasad. Podczas
meczu uzgadniają między sobą faule, rzuty wolne i strzelone
bramki. Mediator monitoruje mecz i interweniuje tylko
wtedy, gdy obie drużyny nie mogą dojść do porozumienia we
własnym zakresie.

Football3 może być wykorzystywany do jednorazowych meczów i turniejów lub do
tworzenia programu na miesiąc lub rok. Dyskusje przed meczem i po meczu powinny
być wykorzystane do poruszania tematów wykraczających poza boisko: od osobistych
problemów stojących przed graczami po wyzwania w ich społecznościach.
8
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Cele football3
Ogólnym celem football3 jest promowanie kluczowych umiejętności życiowych i nauczenie
młodzieży bycia liderami w swoich społecznościach. Dzięki silnemu naciskowi na dialog i
rozwiązywanie konfliktów football3 zapewnia zarówno graczom, jak i mediatorom wiedzę i
umiejętności życiowe, w tym:

Zwiększone umiejętności
komunikacji, podejmowania
decyzji i mediacji w konfliktach

Zwiększony
udział w
aktywności
społecznej

Zwiększona chęć włączania
do działań innych osób,
niezależnie od płci, zdolności,
wieku lub pochodzenia

Zwiększone pragnienie
stania się wzorem do
naśladowania dla innych

szacunek dla
kobiet i dziewcząt
oraz uznanie dla
równości płci

Zwiększone
poczucie fair play i
odpowiedzialności

Możesz zdefiniować dodatkowe cele w zależności od swojej potrzeby wprowadzania
metody football3 i przesłania jakie chcesz przekazać innym.

Śledz swoje postępy: zapoznaj się z Sekcją II, aby dowiedzieć się więcej o
tym, jak śledzić swoje wyniki na podstawie krótko- i długoterminowych
wyników programu football3.
Rozwiązywanie problemów społecznych: zapoznaj się z Sekcją III, aby
dowiedzieć się więcej o tym, jak członkowie sieci streetfootballworld
wykorzystują football3 do rozwiązywania problemów społecznych, takich
jak równość płci, ochrona zdrowia, szanse na zatrudnienie i budowanie
pokoju.

9
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Gra w football3

Przygotowanie jest kluczem do udanego
programu football3. Wykonaj następujące
kroki, aby upewnić się, że Twój mecz, turniej
lub program football3 jest odpowiednio
zaplanowany i wdrożony.

PLANOWANIE

SEKCJA II

Wybór zasad
Nie ma jednego poprawnego zestawu zasad football3. Członkowie
sieci streetfootballworld na całym świecie stworzyli własne reguły
dostosowane do ich potrzeb i warunków lokalnych. Przykładowym
programem wykorzystującym football3 w Polsce jest Fair Play Program.

KROK

1

Stałe a otwarte zasady
Zasady meczu w football3 są kombinacją „stałych zasad” takich samych
dla każdej rozgrywki oraz „zasad otwartych”, kształtowanych poprzez
negocjacje w dyskusji przedmeczowej. Wybierz ustalone zasady na
początku programu lub turnieju football3 i zastosuj je w każdym meczu.
Otwarte reguły różnią się w zależności od uzgodnień między drużynami
i są potężnym narzędziem do podkreślania zasad fair play i konkretnych
tematów społecznych, które chcesz poruszyć. Zachęć swoich graczy i
mediatorów do kreatywnego wyboru otwartych reguł i opracowania nowych
zasad, które wzbogacą grę.

Przykłady stałych zasad:

Kiedy następuje faul,
poszkodowany gracz
podnosi rękę, aby
to zasygnalizować i
otrzymuje rzut wolny.

Mecze trwają 12
minut - bez przerw
i bez zmiany
końcówek.

Jeśli gracz upadnie,
mecz zostanie
zatrzymany, a
przeciwnik powinien
podać mu rękę.

Dwaj chłopcy i dwie
dziewczynki muszą być
na boisku przez cały czas
(lub, jeśli twoje drużyny
mają parzystą liczbę
zawodników, wówczas na
boisku musi być zawsze
taka sama liczba chłopców
i dziewcząt).

Nie ma
spalonych

12

Drużyny są
pięcioosobowe.
Zastępstwa są
nieograniczone
i mogą być
dokonywane
w dowolnym
momencie.
Jeśli piłka wypadnie poza
boisko, drużyny same
muszą zdecydować, do
kogo ona wróci.
Wszystkie
rzuty wolne są
pośrednie.
Sprawiedliwa gra jest
koniecznością - bez
fauli, bez poślizgnięć
i bez obelg; szacunek
dla członków drużyny,
przeciwników i
mediatorów ma
kluczowe znaczenie.

PLANOWANIE
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Przykłady otwartych zasad:
Obie drużyny świętują
zdobycie bramki,
niezależnie od tego, kto ją
strzelił.

Asysta musi
pochodzić od gracza
przeciwnej płci, aby
gol się liczył.

Obie drużyny wchodzą
i wychodzą z boiska
trzymając się za ręce
/jako jedna drużyna/
wyświetlając sztandar
każdej z nich.

Gole dziewcząt liczą
się podwójnie (tzn.
Jeśli dziewczyna
zdobędzie gola,
liczy się to jako dwa
gole).

Każda kolejna bramka
zdobyta przez zespół
musi występować
naprzemiennie
między dziewczyną a
chłopcem.

Wrzucenie, wkopanie
lub wturlanie piłki
by wznowić grę,
gdy wypadnie poza
boisko.

Bramki można
strzelać z całego
boiska lub tylko
po minięciu linii
środkowej.

1

Bramkarz jest stale
ten sam, żaden
bramkarz lub ostatni
obrońca nie może
używać rąk w polu
karnym.

Wszyscy
gracze muszą
podać piłkę
przynajmniej
raz podczas
meczu.

Piłką nie
można grać
powyżej talii.

Dziewczyna
musi strzelić
pierwszą
bramkę, aby
kolejne gole się
liczyły.

KROK

Bramkarze
zmieniają się po
każdej strzelonej
bramce (np. chłopiec
na zmianę z
dziewczynką).

Są rzuty rożne
lub nie ma ich
wcale.

Po zakończeniu
meczu odbywa się
specjalna wspólna
celebracja lub rytuał.

Ustal zasady football3 wraz z mediatorami, trenerami i zawodnikami i streść
je w dokumencie, który będzie udostępniany wszystkim.

Jeśli gracze nie zrozumieją racjonalności tych zasad, będą mieli trudności z ich
przestrzeganiem. Upewnij się, że masz wystarczająco dużo czasu aby omówić je z
uczestnikami.

Na stronie internetowej football3 znajduje się przegląd zasad, które
streetfootballworld wykorzystuje w swoich turniejach football3.
Zapraszamy również do przykładów zasad przygotowanych przez
uczestników Fair Play Programu, więcej na www.fairplayprogram.pl.
13
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Stwórz system punktowy
Zachęcamy do zmiany struktury punktów tradycyjnego futbolu, aby
podkreślić pozytywną rywalizację i osobistą odpowiedzialność. Football3
łączy punkty meczowe (tj. punkty za zdobyte bramki) z punktami fair play (tj.
punkty przyznawane przez drużyny podczas dyskusji po meczu), aby określić
zwycięzcę rozgrywki.
Waga przypisana do każdej kategorii punktów ma znaczenie zarówno
dla wygranej, jak i uczciwej gry. W wielu formach footboll3 drużyny mogą
przegrać na boisku, ale mogą otrzymać wystarczającą liczbę punktów fair
play w dyskusji po meczu, aby wygrać mecz.

KROK

2

Ustal jasne kryteria
Aby zapewnić przejrzystość dyskusji po meczu, kluczowe jest ustalenie
jasnych kryteriów przyznawania punktów fair play.

Jeśli gracze nie zrozumieją, dlaczego otrzymali pewną liczbę punktów
fair play, stracą szacunek dla tego procesu.

Znajdź równowagę
Określając swój system punktowy, należy dokładnie rozważyć nacisk, jaki
chcesz położyć odpowiednio na rywalizację i fair play. Im większą wagę
przywiązuje się do punktów fair play, tym większą wagę przywiązuje się
do dyskusji przed meczem i po meczu oraz mediatorów ułatwiających ten
proces. Ważne jest, aby znaleźć równowagę między nimi, aby stworzyć
zdrową rywalizację i zapewnić, że gracze cieszą się doświadczeniem i
powracają do gry.
Rozpoczynając grę w football3, weź pod uwagę ograniczoną liczbę
punktów fair play. Przedstaw i przekonaj do tej koncepcji by zbudować
zaufanie mediatorów i skutecznie ułatwić dyskusje po meczu. Wypróbuj
różne systemy punktowe (zobacz opcje na następnych stronach) i kryteria
przyznawania punktów, aby określić, który najlepiej pasuje.
Punkty fair play mogą być również wykorzystane jako zabawne narzędzie
do wzmocnienia tematu społecznego, który poruszasz za pomocą
football3. Na przykład, jeśli podnosisz świadomość na temat HIV /
AIDS dołącz takie zagadnienia do quizu w dyskusji po meczu i rozdziel
dodatkowe punkty fair play za poruszenie tej tematyki.

Sprawdź na stronie football3 więcej informacji na temat systemu punktowego
uzywanego przez streetfootballworld w turniejach. Zapraszamy również do przykładów
zasad przygotowanych przez uczestników Fair Play Programu, więcej na www.
fairplayprogram.pl.
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System punktów football3

Punkty meczowe

punkty fair play

Suma punktów
KROK

2

przykłady:
Suma

1 punkt

za uczestnictwo
2 punkty

za remis

punktów meczowych

Punkty przyznawane przez
drużyny podczas dyskusji po
meczu.

plus

punktów fair play ,

która daje końcowy
rezultat.

3 punkty

za wygraną

Wybierz jedną lub więcej z następujących opcji lub stwórz własne punkty fair play:

Ocena przeciwnej
drużyny

Udział w dyskusji przed i
po meczu

np.
0 punktów

np.

za

0 punktów

nieprzestrzeganie zasad
1 punkt

za udział tylko części zespołu

Samoocena

1 punkt

za udział całego zespołu

np.
0 punktów

za

nieprzestrzeganie zasad

za przestrzeganbie części
zasad
2 punkty

za przestrzeganie wszystkich
zasad

1 punkt

za przestrzeganbie części
zasad

Ilość popełnionych fauli
np.
0 punktów

2 punkty

za przestrzeganie wszystkich
zasad

za popoełnienie więcej niż
3 fauli
1 punkt

za popełnienie 1–3 fauli
2 punkty

za brak fauli

Aktywne

Punkty bonusowe
mogą zostac przyznane
np. za pokazanie przykład wyjątkowego
zagrania fair play lub poprawne
odpowiadanie na pytania na temat
poruszony w dyskusji przedmeczowej

zaangazowanie obu płci
np.
0 punktów

brak zaangażowania
(np. niepodawanie piłki zawodnikom innej
płci)
1 punkt

zaangazowwanie obu płci
(liczne podania,

gole strzalane przez obie płcie)

15
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Przykłady systemów punktowych
Oto trzy opcje systemów punktowych, które stopniowo kładą większy nacisk
na fair play. Większość członków sieci streetfootballworld używa wariantów
opcji II i III. Możesz z nich korzystać lub dostosowywać je do swoich potrzeb.

Opcja I:
podstawowa

KROK

2

1 do 3
0 do 2
1 do 5

Opcja II:
średnio zaawanasowana
Punkty meczowe

1 do 3

1 punkt

za udział

0 do 3

2 punkty

za remis

1 do 6

3 punkty

za wygraną

Ocja III:
zaawansowana
1 to 3
0 to 5

Punkty meczowe
1 punkt

za udział
2 punkty

za remis

1 to 8

16

3 punkty

za wygraną

Ocena przeciwnej
drużyny np.

0 punktów za brak
poszanowania reguł, 1 punkt
za przestrzeganie niektórych
reguł,
2 punkty za granie według
wszystkich reguł.
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W opcjach II i III drużyna, która przegrywa, ale otrzymuje wszystkie możliwe punkty fair
play, może pokonać drużynę, która zdobędzie więcej bramek, ale postępując nieuczciwie nie
otrzyma punktów fair play. Jest to mało prawdopodobne, ale pokazuje jak ważne w dążeniu
do sukcesu jest właściwe postępowanie.

PRZYKŁADY WYNIKÓW
ROZGRYWKI
TEAM

Punkty meczowe
1 punkt

za udział
2 punkty

za remis

3 punkty

za wygraną

Ocena przeciwnej
drużyny np.

0 punktów za brak
poszanowania reguł, 1
punkt za przestrzeganie
niektórych reguł,
2 punkty za granie według
wszystkich reguł.

A

Suma punktów

KROK

2

TEAM

B

SCORE

Zespoły mogą osiągnąć od
1 (jeden punkt za przegraną
i brak punktu fair play) do
5 punktów (trzy punkty za
zwycięstwo i dwa punkty za
fair play).

DRUŻYNA A WYGRYWA

PRZYKŁADY WYNIKÓW
ROZGRYWKI
TEAM

Ocena przeciwnej
drużyny np.

za brak
poszanowania reguł, 1
punkt za przestrzeganie
niektórych reguł,
2 punkty za granie według
wszystkich reguł.
0 punktów

Udział w dyskusji przed
i po meczu
np.
za udział tylko
części zespołu, 1 punkt za
udział całego zespołu.
0 punktów

Suma punktów

A

TEAM

B

SCORE

Zespoły mogą osiągnąć od
1 (jeden punkt za przegraną
i brak punktów fair play) do
6 punktów (trzy punkty za
zwycięstwo i wszystkie trzy
punkty fair play).

DRUŻYNA B WYGRYWA

PRZYKŁADY WYNIKÓW
ROZGRYWKI
TEAM

Samoocena
Udział w dyskusji przed
i po meczu
np.
0 punktów za udział tylko
części zespołu, 1 punkt za
udział całego zespołu.

np.
za brak poszanowania
reguł, 1 punkt za przestrzeganie
niektórych reguł,
2 punkty za granie według
wszystkich reguł.

0 punktów

A

Suma punktów

TEAM

B

SCORE

Zespoły mogą osiągnąć od 1
(jeden punkt za przegraną i brak
punktu fair play) do 8 punktów
(trzy punkty za zwycięstwo i pięć
punktów za fair play).

REMIS
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Przygotuj formularz meczu
Formularz meczu jest najważniejszym narzędziem dla mediatorów. Służy do
rejestrowania podstawowych informacji o rozgrywce, zasadach otwartych
uzgodnionych przed meczem, zdobytych bramkach i punktów końcowych.
Mediator musi wypełnić formularz dla każdego meczu, w którym uczestniczy.

Oto przykład formularza meczu utworzonego na stronie football3 wraz z
wyjaśnieniem, w jaki sposób mediatorzy powinni go wypełniać:

KROK

3

* Zapisz informacje o meczu.
* Wprowadź liczbę bramek strzelonych podczas meczu.
* Zanotuj liczbę goli, punktów fair play i punktów ogółem
dla każdej drużyny.
* Podaj podsumowanie najważniejszych ustalonych
zasad przed meczem.
* Zapisz otwarte zasady uzgodnione przez obie drużyny
podczas dyskusji przedmeczowej.
* Rób notatki na temat zachowania każdej drużyny
podczas meczu na dyskusję po meczu.

Poprzez stronę football3 możesz stworzyć formularz meczu już po
utworzeniu systemu zasad i punktów, który następnie może zostać
wypełniony przez mediatorów.
18
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KROK

3
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Przygotowanie
Rozważ poniższe zagadnienia przygotowując sesję football3, mecz lub turniej.

Bezpieczne miejsce
Bezpieczeństwo graczy jest najważniejszym czynnikiem przy wyborze
miejsca rozgrywek.

Czy boisko jest łatwo
dostepne a wejście na
nie jest bezpieczne? Czy
gracze po zakończeniu
rozgrywek bezpiecznie
wrócą do domów?

KROK

4

Czy boisko jest
odpowiednio zadbane
i ograniczone zostanie
niebezpieczeństwo
wypadków i kontuzji?

Czy gracze obu płci
mają odpowiednie
udogodnienia, aby się
przebrać i pójść do
toalety?

Czy istnieje ryzyko,
że Twoi gracze będą
zastraszani przez
innych graczy lub
widzów?

Gracze powinni mieć dostęp do wody pitnej i apteczki. Idealną sytuacją
jest, gdy mediatorzy i trenerzy mają przeszkolenie do udzielania pierwszej
pomocy i potrafią odpowiednio zareagować w przypadku kontuzji.
Football3 może odnieść sukces tylko wtedy, gdy wszyscy gracze czują się
dobrze w swoim otoczeniu.

Boisko
W football3 można grać wszędzie: na ulicy, na polnym boisku lub na
trawie. Idealnie gra się na małym boisku (np. 40 x 20 m i mniejszym)
z małymi bramkami z małymi bramkami (np. 0,85 m wysokości na
1,5 m szerokości lub mniejsze), co zmniejsza liczbę graczy w drużynie
(np. od czterech do siedmiu). Mniejsze boiska są łatwiejsze i tańsze do
zabezpieczenia i utrzymania, a mniejsze drużyny zapewniają, że gracze są
bardziej zaangażowani w mecz, niezależnie od ich umiejętności. Dobrze by
mieli również odpowiednią przestrzeń do rozgrzewki.

20
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Miejsce dyskusji
Oprócz boiska ważne jest wskazanie miejsca, w którym gracze mogą
wziąć udział w dyskusjach przed meczem i po meczu. Można to zrobić na
samym boisku lub, jeśli boisko jest w ciągłym użyciu, w pobliskim miejscu.
Obszar dyskusji powinien być cichy i wyraźnie oznaczony, aby gracze mogli
angażować się w rozmowę bez rozpraszania uwagi lub przerywania.
KROK

4

Jeśli obszar dyskusji nie jest ustronny, a obserwatorzy mogą słuchać
dyskusji, gracze mogą czuć się nieswojo wyrażając swoje opinie.

Materiały
Oprócz piłki nie potrzebujesz wiele. Mediatorzy powinni mieć formularz
meczu, notes z podkładką do pisania, stoper i gwizdek. Powinni nosić szelki
lub koszulkę, aby można było ich zidentyfikować. Gracze powinni mieć
sportowe ubrania, ale nie powinni używać butów piłkarskich z twardymi
korkami, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń w wyniku faulów.

Udogodnienia
Potrzebujesz tylko bezpiecznego boiska, piłki, zawodników i mediatora,
aby zacząć. Jednak zapewniając wysokiej jakości udogodnienia i materiały,
zwiększysz przyjemność jaką gracze czerpią z rozgrywek.
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Szkolenie mediatorów
Mediatorzy są podstawą sukcesu metody football3.

Ich rola obejmuje

1
Przygotowywanie i
ułatwianie wdrożenia
sesji football3 z
uczestnikami.

2

5

Ułatwienie dyskusji
przed meczem i po
meczu.

Są pozytywnym
wzorem do
naśladowania
dla graczy i
społeczności.

3

4
Wypełnianie
formularza meczu
i ocena sesji.

Monitorowanie meczu
football3 i mediacja
między graczami, jeśli
pojawią się jakiekolwiek
problemy.

KROK

5

Mediatorami mogą być młodzi liderzy, trenerzy lub nauczyciele. Powinni
reprezentować obie płcie, aby odzwierciedlić równowagę płci w
zespołach.

Ważne jest, aby przeszkolić mediatorów, by zrozumieli metodę football3
swoją rolę w programie i potrafili wyjaśnić zasady zawodnikom. Zapoznaj
się ze wstępnym planem sesji na kolejnych stronach, aby rozpocząć ich
trening.
Musi on być ciągły i jest cenny zarówno dla mediatorów, jak i dla twojego
programu football3. Opracuj długoterminowy program treningowy
dla swoich mediatorów, aby poprawić ich umiejętności. Możesz także
zapewnić doświadczonym piłkarzom okazję do działania jako mediatorzy,
co da im poczucie odpowiedzialności i zainspiruje do wypełnienia roli
lidera.

Odwiedź stronę football3, aby pobrać dodatkowe materiały, które pomogą
ci zaprojektować program treningowy dla mediatorów.
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Mediator jest:
Empatyczny
jest wrażliwy na emocje, tożsamość i wartości
innych osób, w tym różnice płci, pochodzenie
etniczne, religię, kulturę itp.

Godny zaufania
zachowuje poufność i sprawia,
że inni czują się swobodnie ze
zwierzeniem się

Neutralny
pozostaje bezstronny lub obiektywny,
bez narzucania własnej opinii, nie staje
po żadnej stronie

Entuzjastyczny

KROK

5

jest energiczny i angażuje innych,
aby stworzyć dobrą atmosferę
wśród graczy

Aktywnym słuchaczem
wykazuje prawdziwe zainteresowanie tym,
co mówią inni, daje wszystkim graczom
wrażenie, że zostali wysłuchani

Jasno wyrażającym swoje zdanie
mówi głośno i wyraźnie, aby każdy mógł
zrozumieć

Cierpliwy
akceptuje opóźnienia, problemy lub
sprzeczne opinie, nie denerwując się, nie
niepokojąc ani nie osądzając

Zorganizowany
upewnia się, że wszystko jest
dobrze przygotowane i na czas

Osobą rozwiązującą problemy
wnosi dobre pomysły, które pomagają innym
znaleźć rozwiązanie, które jest zarówno
skuteczne, jak i wzajemnie akceptowalne

Wrażliwy na równośc płci
zapewnia, że obie płcie są równo
zaangażowane w cały proces football3

Obserwatorem
ściśle monitoruje działania i odnotowuje
ważne momenty i zachowanie jednostek

Jeśli mediator jest osobą dominującą, uczestnicy mogą nie czuć się swobodnie
rozmawiając w jego/jej obecności. Ostrożnie wybierz mediatorów, aby upewnić się, że
są w stanie zachęcić graczy i chwalić pozytywne zachowanie, a nie karać co wpływa
negatywnie na atmosferę.
23
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Szkolenie miediatora

Podniesienie umiejętności komunikacji i rozwiązywania problemów

Przygotowanie uczestników do roli mediatora, przedstawienie zasad metody football3 oraz sposobu przedstawiania graczom reguł
meczów football3 i prowadzenia mediacji.

1. Przygotowanie infromacji o metodologii football3 oraz wprowadzenie potencjalnych mediatorów do programu.
2. Upewnienie się, że mediatorzy rozumieją swoją role w programie football3.
3. Zachęcić potencjalnych mediatorów do szkolenia innych metodą football3.

Do 12 na trenera;
max. 24 na 2 trenerów

Każdy wiek, ale wskazane młodzież od 15
lat do dorosłych w wieku 30 max.

Idealne by była równa ilośc uczestników
obu płci, nie wymagane zdolności piłkarskie.

Miejsce: jedna klasa z krzesłami lub inne ciche miejsce z miejscami siedzącymi, jedno boisko o wymiarach około 40x20 m.
Materiały: 2 piłki, 20 słupków, gwizdek, stoper, formularze meczu i notatnik z podkładką.

Trener musi mieć kompletną wiedzę o football3 i byc doświadczonym mediatorem. Może być byłym uczestnikiem programu football3,
który nauczył się jak być mediatorem. Dzięki znajmości progamu chce poruszać wazne kwestie społeczne i zmieniać swoje lokalne
otoczenie.
Trener powinien dobrze przygotować klasę treningoewą oraz boisko do gry.

Ustal tematy społeczne wazne w lokalnej społeczności poprzez wywiad, rozmowę z uczestnikami. Podpytuj co jest dla nich istotne i
co dzieje się w najbliższym otoczeniu. Z jakimi zmagają się problemami na podwórku, w szkole itp. Użyj najważniejszych, poruszonych
tematów społecznych by osiągnąć najlepszy wynik edukacyjny podczas sesji. Zaangażuj uczestników włączając ich w organizację miejsca,
w którym odbywac będzie się sesja football 3, a także przydzielanie graczom materiałów. W trakcie sesji powież im odpowiedzialność za
organizację konkretnych aktywności, by wzmocnić zaangażowanie.

Biorąc pod uwage złożoność roli mediatora, zaplanuj odpowiednią ilośc czasu na trening. Musisz ich dobrze przygotować.
To są podstawower założenia treningu, który powinien być uzupełniony kolejnymi szkoleniami w trakcie trwania programu.
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Na początku przedstaw siebie oraz założenia sesji treningowej. Zaproponuj grę imienną by uczestnicy poznali siebie
wzajemnie. Następnie zaproponuj grę na "przełamanie lodów" by wprowadzić atmosferę zabawy i odprężenia.

Teoria football3 - rozpocznij sesję ustalając wspólnie zasady oraz określając co chcesz osiągnąć wspólnie z
uczestnikami (tak jak zrobiłbyś to podczas pierwszej połowy meczu football3). Np. możesz zaproponować by uczestnicy
mediowali przez pięć minut mecz, w którym pojawiły się problemy i konflikty między graczamy. Dzięki temu sprawdzisz
um,iejętności mediacji. Każdy ma szanse w tym uczestniczyć i następnie ocenić wynik mediacji. Zapisz wyniki na
tablicy tak, by były widoczne dla wszystkich.
Kiedy zasady zostaną przez wszystkich zaakceptowane, wyjaśnij przekaz metody football3 poprzez te kroki:
1. Wprowadź uczestników w program football3;
2. Przedstaw koncepcję podziału na "trzy połowy"; podstawowe zasady, nacisk na dyskusje i system punktowy;
3. Wyjaśnij odpowiedzialnośc roli mediatora w każdej z trzech połów oraz umiejętności jakimi musi się wykazywać
(tych wskazanych w podręczniku football3); zapytaj uczesrtników co wiedzą o mediacji i czego chcą się dowiedzieć.
Wykorzystaj wiedzę z podręcznika oraz strony internetowej football3, w tym prezentację metody football3.

Football3 w praltyce - udaj się na boisko, by wdrożyć to, czego nauczałeś w pierwszej połowie. Stwórz dwie drużyny i
nadaj role mediatora dwóm osobom. Rozegraj przyjkładowy mecz obejmujący dyskusje przed meczem, samą rozgrywkę
i dyskusję na jej zakończenie. Na bieżąco przekazuj mediatorom wskazówki i porady jakie przedstawiałeś podczas
pierwszej części treningu. Przypilnuj, by mediatorzy wypełnili formularz meczu.
Powtórz cały proces z kolejnymi mediatorami tak, aby każdy miał okazję do nauki i dobrego zrozumienia zasad
football3.

Zaproponuj krótką przerwę na rozciąganie, uzupełnienie płynów i odprężenie.

Przemyślenia na podsumowanie - wróć do klasy (lub spokojnego miejsca) i zachęć uczestników do wyrażenia swoich
opinii i przemyśleń na temat tego, czego się nauczyli. Przedyskutuj co osiągneli, co zostało ustalone podczas pierwszej
połowy. Przykładowe pytania:
- Które z aspektów mediacji były przyjemne, a które trudne do realizacji?
- Jak czułeś/aś się w roli mediatora, a jak w roli zawodnika?
- Czy widzisz możliwość lepszego działania?
- Czego nauczyłaś/eś się w kwestii mediacji?
Zbierz opinie i przedstaw swoje rady jak przezwyciężyć główne trudności w procesie mediacji.
Podsumuj działania i przedstaw jak teraz mediatorzy mogą wprowadzić graczy w metodę football3. Przedstaw
jakie mają dostępne materiały. Mediatorzy mają teraz podstawowe umiejętności by przeprowadzić mecze football3.
Zaplanuj kolejne sesje treningowe by podnościć ich umiejętności.

Po sesji trener powinien wypełnić formularz ewaluacyjny dostępny na stronie internetowej football3. Jeśli to możliwe
przeprowadź dyskusję grupy fokusowej kilka miesięcy później by ocenić ich działanie i określić obszary do poprawy.
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Szkolenie trenerów
Rola trenera w football3 bardzo różni się od tej w standardowej piłce nożnej.
Ich głównym celem nie powinno być zapewnienie wygranej drużynie, ale
wniesienie pozytywnego wkładu w mecz, niezależnie od końcowego wyniku.
Dla wielu trenerów jest to trudna zmiana i wymagają szczególnej motywacji,
aby przyjąć nową rolę. Upewnij się, że współpracując z trenerami angażujesz
ich w rozwój programu football3. Włącz ich w szkolenie mediatorów i
zawodników przed meczem lub turniejem. Dobrzy trenerzy znają swoich
zawodników i są w stanie dostarczyć użytecznych informacji na temat tego,
jak ulepszyć swój program football3.
Dla wielu organizacji trenerzy są głównymi organizatorami programów
football3. Prowadzą sesje, a nawet pełnią rolę mediatorów w meczach.
Zdefiniuj rolę, którą mają pełnić trenerzy, i zapewnij im niezbędne szkolenia i
narzędzia, aby odnieść sukces.
KROK

6

Aby wesprzeć wdrażanie football3, trenerzy muszą:

2
1
Dobrze rozumieć
metodę football3 i
swoją wyjątkową rolę
trenerów.

Bądź mocno
zaangażowani w
przygotowywanie
graczy football3.

4

3
Zapewnić graczom
odpowiednią
rozgrzewkę przed
każdym meczem.

6

Wspierać proces mediacji,
szanując mediatora i decyzje
podejmowane przez zespoły
podczas dyskusji przed meczem
i po meczu. Trenerzy nie powinni
ingerować w dyskusje i powinni
pozwolić zawodnikom wziąć
odpowiedzialność za mecz.

5
Promować cele football3,
zachęcając drużyny do
gry fair play i wspierając
zawodników podczas
meczu.

Nadmiernie rywalizujący trenerzy mogą stanowić jedno z największych
wyzwań w skutecznym wdrażaniu football3. Zaangażuj ich od samego
początku, aby upewnić się, że rozumieją cały proces.
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Kontynuować proces
nauczania po meczu,
zachęcając drużynę do
refleksji nad wynikami i
problemami społecznymi
rozwiązanymi w trzech
połowach.

TRENING

SEKCJA II

Szkolenie graczy
Przed kopnięciem piłki ważne jest, aby gracze zapoznali się z metodą
football3 i zrozumieli jej cele. W przypadku wielu osób, które wcześniej
grały tylko w standardową piłkę nożną, przyzwyczajenie się do football3 i
nacisk na dialog, fair play, równość płci i osobistą odpowiedzialność będą
wymagały pewnego dostosowania.
Po przeszkoleniu mediatorów poproś ich, aby przeprowadzili sesję
wprowadzającą dotyczącą football3 dla graczy. Przeprowadź sesję przed
rozpoczęciem turnieju lub jako pierwszą sesję w nowym programie
football3. Pod koniec treningu gracze zrozumieją cele, podział na trzy
połowy, nowe zasady i ich rolę.
Na kolejnych stronach znajduje się przykład planu sesji przedstawiającego
football3 graczom. Więcej informacji można znaleźć na stronie
internetowej football3.

KROK

7

Bez odpowiedniego treningu gracze nie zrozumieją football3 i
szybko staną się sfrustrowani i stracą zainteresowanie metodologią.
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Wprowadzenie graczy do metody football3

Podniesienie umiejętności komunikacji i rozwiązywania problemów

Przygotowanie do meczu/turnieju graczy, którzy nie grali wcześniej w football3; upewnienie się, że dobrze rozumieją zasady zanim
zaczną uczestniczyć w pierwszej połowie (dyskusja przed meczem).

1. Przygotowanie infromacji o metodologii football3 oraz wprowadzenie graczy do programu.
2. Upewnienie się, że gracze dobrze rozumieją zasady programu football3.
3. Zachęcić graczy do tworzenia własnych reguł i uświadomienie im, że sami odpowiadają za mecz.

Do 12 na trenera;
max. 24 na 2 trenerów

Każdy wiek

Idealne by była równa ilośc uczestników
obu płci

Miejsce: jedno lub dwa boiska o wymiarach około 40x20 m.
Materiały: 2 piłki, 20 słupków, gwizdek, stoper, formularze meczu i notatnik z podkładką.

Trener musi mieć kompletną wiedzę o football3 i byc doświadczonym mediatorem. Powinien
przygotować wszystkie potrzebne materiały oraz boisko przed rozpoczęciem sesji.

Zaangażuj uczestników włączając ich w przygotowanie boiska. Podczas sesji powież im
odpowiedzialność za utworzenie własnych, mieszanych drużyn.

To są podstawower założenia sesji - gracze dzieki temu powinni dobrze zrozumieć zasady football3.
Niezbedne jest dobre wprowadzenie graczy do metody football3 - inaczej moga nie zrozumieć zasad, na których opierają się mecze i
turniej.
Zalecane jest zaangazowanie trenerów w organizację sesji - dzięki temu można obserwowac ich postępy oraz wspierać w poznawaniu
28football3.

SECTION I

Na początku przedstaw siebie oraz założenia sesji treningowej. Zaproponuj grę imienną by uczestnicy poznali siebie
wzajemnie i uzgodnili wspólnie reguły sesji oraz to, co chcą osiągnąć w ciągu dnia.
Zapisz wszystkie cele na tablicy, by były wszystkim widoczne.
Teraz przyszedł czas na piłjkę nożną! Utwórz dwie mieszane drużyny, zorganizuje mecz partnerski, podczas którego uforujesz
pary a zawodnicy muszą trzymać się za ręce podczas całej rozgrywki.
Po pięciu minutach przerwij mecz, i zorganizuj wspólny odpoczynek wszystkich graczy - przeprowadź rozciąganie i krótko
podyskutuj o doświadczeniu, jakim był partnerski mecz piłki nożnej. Podkreśl istotę empatii, gry zespołowej oraz współpracy.

Upewnij się, że gracze rozumieją metodę footbal3 podejmując następujące czynności:
- przedstaw football3 uzywając pomocy wizualnych,
- wytłumacz koncepcję podziału na "trzy połowy", stosowanie reguł otwartych i stałych a także system punktów,
- Jesli to możliwe, skorzystaj z dużej wersji formularzu meczu, by wszystkim jasno wytłumaczyć zasady,
- Utwórz dwie mieszane drużyny i zainicjuj dyskusje przed meczową, używając formularza meczu,
- Jeśli masz wielu zawodników, utwórz cztery drużyny i rozegraj mecze równocześnie.

Zacznij mecz i pozwól, by drużyny lepiej zapoznały się z football3. Poczekaj na przypadek, gdy gracze napotkają na problem i
na tej podstawie wyjaśnij metodę.
Zachęcaj wszystkich graczy do udzuału w meczu, używaj formularza meczu by zapisywać punkty i inne ważne momenty.
Po 15 minutach podsumuj mecz i pozwól graczom ochłonąć.

Zaproponuj krótką przerwę na rozciąganie, uzupełnienie płynów i odprężenie.

Zaproś wszystkich graczy do dyskusji pomeczowej i ogłoś wynik punktowy. Zachęć uczestników do wyrażenia swoich
opinii i przemyśleń na temat zachowania swojego oraz przeciwnej drużyny. Przedyskutuj co osiągneli, zadajac pytanie
takie jak:
- Czy mecz różnił się od tych, w które grałeś wcześniej?
- Czy był przyjemny? Czy coś w nim przeszkadzała w dobrej zabawie?
- Czy twoja drużyna i przeciwnicy postępowali zgodnie z regułami?
Przedyskutuj te momenty meczu, w którym drużyny nie rozumiały lub zapomniały o regułach football3.
Po czasie refleksji, zażądaj by drużyny nagrodziły się wzajemnie punktami fair play. Podsumuj te punkty z golami by
wyłonic zwycięzcę.
Zakończ sesję wypełniając formularz meczu i oferując graczom możliwość zadawania pytań.
Pogratuluj gry i zycz powodzenia w kolejnych rozgrywkach!

Po sesji wypełnij formularz ewaluacyjny dostępny na stronie internetowej football3. Jeśli to możliwe przeprowadź
dyskusję grupy fokusowej kilka miesięcy później by ocenić oddziaływanie football3 i określić obszary do poprawy.
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Pierwsza połowa: dyskusja przed meczem
Po rozgrzaniu się drużyn mediator zbiera graczy na przedmeczową dyskusję,
podczas której dyskutują i uzgadniają zasady, których chcą użyć. Twórczo
wykorzystaj dyskusję przedmeczową, aby zaangażować graczy i stymulować
proces uczenia się.
Dyskusja przed meczem to idealna przestrzeń do rozpoczęcia dialogu na
określony temat społeczny. Na przykład, jeśli tematem jest budowanie
pokoju, drużyny mogą być zachęcane do wybierania zasad specyficznych
dla pokoju, takich jak konieczność wchodzenia na boisko trzymając się za
ręce lub wspólnie świętować wszystkie gole. Jeśli tematem jest poprawa
warunków sanitarnych i higieny, mediator może wprowadzić ważne
informacje na temat mycia rąk, które mogą być częścią quizu w dyskusji po
meczu, aby zdobyć dodatkowe punkty fair play.
Po osiągnięciu porozumienia w sprawie zasad wyniki dyskusji
przedmeczowej są zapisywane przez mediatora na formularzu meczu
i można rozpocząć rozgrywkę. Dyskusja przedmeczowa dotyczy tylko
zawodników i powinna odbywać się w spokojnej przestrzeni (np. na boisku
lub w pobliżu), gdzie gracze mogą prowadzić rozmowę bez rozpraszania
uwagi lub przerywania.

KROK

8

Wskazówki dla trenerów
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*

Przed dyskusją zasugeruj zawodnikom, by
pomyśleli o zasadach, których chcą używać.

*

Zachęcaj wszystkich członków swojego zespołu do
pełnego dialogu z drugim zespołem.

*

Upewnij się, że Twój zespół odpowiednio się
rozgrzał i dotrze na czas lub przedmeczową
dyskusję. Buduj pozytywną atmosferę między
drużynami, angażując przeciwników w
rozgrzewkę.

*

Nie ingeruj w dyskusję - pozwól graczom wziąć
odpowiedzialność za ich mecz.

*

Okazuj mediatorowi szacunek - mają trudną pracę,
a twoje wsparcie jest kluczowe.

MECZ FOOTBALL3
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Instrukcja dla mediatorów
*

Daj wystarczająco dużo czasu na dyskusję. Dobrze by było,
gdyby drużyny były obecne co najmniej dwadzieścia minut
przed meczem.

*

Powitaj oba zespoły i stwórz pozytywną atmosferę,
proponując szybką aktywność, która zachęca ich do
interakcji.

*

Upewnij się, że obie drużyny są kompletne i gotowe do
meczu.

*

Upewnij się, że wszyscy gracze zostali przeszkoleni w
football3 i przypomnij obu drużynom o ustalonych zasadach.

*

»»

Czy są jakieś inne otwarte zasady, które chciałbyś
zasugerować i dlaczego?

»»

Czy istnieje jakaś bardziej techniczna zasada, którą
chciałbyś zdefiniować (np. odnosząca się do rzutów
rożnych, bramkarzy itp.)?

»»

Czy masz jakieś obawy dotyczące własnej drużyny lub
meczu? Jak wspólnie możemy rozwiązać te problemy?

*

Gdy zespół określi zasady, zapytaj drugiego zespołu, czy
zgadza się z propozycją i kontynuuj proces, aż osiągniesz
pożądaną liczbę otwartych zasad.

Angażuj ich w dyskusję na temat znaczenia meczu i jakich
otwartych reguł chcą używać. Możesz to zrobić, zadając
następujące przykładowe pytania:

*

Gdy drużyny uzgodnią zasady otwarte, zapisz je na
formularzu meczu i powtórz je wyraźnie zawodnikom i
trenerom.

»»

Dlaczego mecz, w którym chcesz zagrać, jest ważny?

*

»»

Czy różni się od meczów, w które wcześniej grałeś? W
jaki sposób?

Życzcie obu drużynom powodzenia i poprowadźcie graczy
na boisko by rozegrać mecz.

»»

Czy chcesz promować określone wartości podczas
meczu (np. praca zespołowa i uczciwość)? Jakie zasady
promujesz pracę zespołową i uczciwość?

KROK

8

Wskazówki dla mediatorów
*

Zachęcaj graczy do kreatywności i zabawy przy
wyborze otwartych zasad i upewnij się, że nie
zawsze wybierają te same zasady.

*

Upewnij się, że obie drużyny i wszyscy gracze są
zaangażowani w dialog. Jeśli jedna drużyna lub
gracz dominuje w dyskusji, poproś o opinię innych.

*

Nie pozwól, aby trenerzy, widzowie lub rodzice mieli
wpływ na dyskusję - upewnij się, że w rozmowie
uczestniczą tylko zespoły.

*

Jeśli ktoś przeszkadza, uprzejmie poproś o jego
odejście.

*

Możesz użyć więcej niż jednego mediatora. Może
to być szczególnie pomocne, jeśli zespoły mówią
różnymi językami i wymagane jest tłumaczenie.
Jeśli używasz więcej niż jednego mediatora,
upewnij się, że mówią wspólnym językiem i
współpracują, aby uniknąć nieporozumień.

*

Zachęć zespoły do uzgodnienia, w jaki sposób
chcą razem wejść na boisko (np. zmieszane
razem, trzymając się za ręce itp.), aby podkreślić
ich jedność.

Jeśli reguły nie zostaną jasno zdefiniowane i zrozumiane przez drużyny
w dyskusji przedmeczowej, zarówno mecz, jak i dyskusja po meczu będą
stanowiły duże wyzwanie dla zawodników i mediatora.
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Druga połowa: mecz
Po wszystkich przygotowaniach czas zagrać w piłkę nożną! Mecze
football3 są krótkie, intensywne i dają dużo zabawy. Zespoły różnej płci
współdziałają w duchu zdrowej rywalizacji. Mecz należy do graczy i do ich
obowiązków należy zapewnienie uczciwej rozgrywki. Jeśli piłka wypadnie,
gracze decydują, kto jest w jej posiadaniu. Jeśli gracz jest faulowany,
podnosi rękę, aby wskazać rzut wolny. Celem football3 jest zapewnienie
wszystkim radości z gry bez względu na wygraną i przegraną, przy
jednoczesnym zachowaniu emocji i zdrowej rywalizacji.
Mediatorzy pomagają drużynom w tym procesie i rejestrują wyniki meczu.
Trenerzy, rodzice i widzowie powinni zachęcać i wspólnie z zawodnikami
świętować moc futbolu w celu rozwijania nowych umiejętności i zmiany
zachowań.

KROK

9

Wskazówki dla trenerów
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*

Zapewnij swojemu zespołowi pozytywne wsparcie,
aby szanował zasady i działał w duchu fair play.

*

Zastąp graczy, którzy celowo ignorują ustalone
wcześniej zasady dotyczące meczu.

*

Okazuj szacunek mediatorowi, pozwalając mu
wykonywać swoją pracę - nie kwestionuj jego decyzji
ani nie żądaj rzutów wolnych itp.

*

*

Podkreśl znaczenie gry zespołowej i zapewnij
wszystkim graczom równy czas gry, niezależnie od
ich umiejętności.

Upewnij się, że wszyscy gracze, rodzice i osoby
wspierające zachęcają drużynę. Jeśli ktoś wywiera
negatywny wpływ, uprzejmie poproś go o
zaprzestanie lub odejście.

*

Gratuluj swojej drużynie i przeciwnikom na koniec
meczu, niezależnie od tego, kto wygrał, a kto
przegrał.

MECZ FOOTBALL3
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Instrukcje dla mediatórów
*

Dmuchnij w gwizdek lub klakson, aby rozpocząć mecz i mierz
czas (np. ze stoperem).

*

Zapisz każdą bramkę w momencie jej zdobycia. Jeśli
istnieją zasady dotyczące celów (np. gole dziewcząt liczą
się podwójnie), weź je pod uwagę podczas rejestrowania
wyników.

*

W przypadku braku porozumienia na boisku (np. w związku
z faulem), pozwól obu drużynom najpierw podjąć próbę
rozwiązania go samodzielnie przez dialog. Jeśli nie mogą,
zatrzymaj zegar, wejdź na boisko i włącz się w dyskusję, aby
rozwiązać problem. W większości przypadków drużyny chcą
kontynuować grę i dlatego szybko osiągają porozumienie.
Jeśli jasne jest, że żadna drużyna nie jest skłonna pójść na
kompromis, masz prawo podjąć ostateczną decyzję, aby
wznowić mecz.

*

Gracze i mediatorzy mogą ogłosić przerwę na grę, jeśli
uważają, że mecz nie jest rozgrywany uczciwie. W
przypadku przerwy na żądanie, zatrzymaj zegar i wejdź na
boisko, aby ułatwić dyskusję między zespołami na temat
tego, jak mogą poprawić poziom gryw duchu fair play,
podkreślając uzgodnione zasady. Przerwy na fair play nie
mogą być stosowane taktycznie i można je uruchomić tylko
wtedy, gdy piłka jest poza grą.

*

Jeśli jeden z graczy wielokrotnie fauluje przeciwników
lub popełnia celowo niebezpieczny faul, a jego trener nie
podejmuje działań, masz prawo zarządać, aby ten zawodnik
został zastąpiony do końca meczu.

*

Kiedy skończy się przydzielony czas na mecz użyj gwizdka i
daj obu drużynom czas na uścisk dłoni,

*

wypij napój i odpocznij przez kilka minut, zanim zwołasz
zawodników na dyskusję po meczu.

KROK
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*

Poproś graczy, aby sami zdecydowali, w jaki
sposób chcą rozpocząć mecz (np. podając piłkę
drużynie przeciwnej itp.).

*

Uważnie obserwuj grę i nie daj się rozproszyć
trenerom, widzom lub zmiennikom - skup się
na boisku.

*

Rób notatki na temat rzeczy, które obserwujesz
podczas meczu, takich jak pozytywne przykłady
fair play lub sytuacje, w których drużyny nie
przestrzegają zasad lub grają szczególnie
agresywnie.

*

Notatki będą ważne bo bedziesz się do nich
odwoływać w dyskusji po meczu.

*

Zachęć graczy do wzięcia odpowiedzialności za
ich mecz. Jeśli zawodnik jest faulowany, powinien
wyraźnie podnieść rękę, aby wskazać rzut wolny, a
nie polegać na mediatorze, aby orzec faul.

Ocena, kiedy należy interweniować na boisku, jest jednym z największych wyzwań dla
mediatorów. Zapewnienie graczom czasu na osiągnięcie konsensusu jest ważne, ale
ważne jest również, aby konfrontacja nie przerodziła się w agresję.

33

MECZ FOOTBALL3

SEKCJA II

Trzecia połowa: dyskusja po meczu
Trzecia połowa jest unikalna dla football3 i ma kluczowe znaczenie dla
transformacyjnej siły metodologii. Po ostatnim gwizdku gracze z obu
drużyn mają okazję zastanowić się nad zachowaniem swoim i swojej
drużyny. Oceniają też działania swoich przeciwników. Całośc odbywa
się przy wsparciu mediatora. Każda drużyna jest proszona o przyznanie
przeciwnikom punktów fair play, które są dodawane do punktów
meczowych w celu ustalenia zwycięzcy.
Dyskusja po meczu podkreśla wagę rozliczalności i osiągnięcia konsensusu.
Jest to również idealne środowisko do poruszania tematów ważnych dla
graczy i społeczności - odkryj ich potencjał!

KROK

10

Wskazówki dla trenerów
*

*

Nie próbuj manipulować dyskusją ani liczbą
punktów fair play, którymi twoja drużyna nagradza
przeciwników - to ich odpowiedzialność.

*

Nie podważaj roli mediatora, krytykując jego
działania. Jeśli gracz próbuje zaangażować cię
w dyskusję, skieruj go do swoich towarzyszy,
przeciwników i mediatora.

*

34

Zorganizuj twojej drużynie szybka przerwę na
odpoczynek i nawodnienie, nim rozpoczniesz
dyskusję. Aktywnie zachęcaj wszystkich graczy do
konstruktywnego udziału w dyskusji po meczu.

Wykaż swoje poparcie dla procesu, odwiedzając
trenera przeciwnej drużyny i obserwując wspólnie
dyskusję po meczu.

*

Gratuluj obu drużynom i mediatorowi po
ogłoszeniu wyników meczu.

*

Jeśli uważasz, że w działaniu mediatora były braki,
spokojnie porozmawiaj z nim po zakończeniu
dyskusji lub z kierownikiem programu. Mediatorzy
popełniają błędy i ważne jest, aby zapewnić im
konstruktywną informację zwrotną, aby mogli
poprawić swoje umiejętności mediacyjne.

*

Razem ze swojuą druzyną zastanów się jak
można poprawić swoje działania, aby otrzymać
maksymalną liczbę punktów fair play w następnym
meczu.
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Instrukcje dla mediatorów
*

Pamiętaj, że dyskusje po meczu nie mają ustalonego limitu
czasu. Poświęć na nią tyle czasu ile jest to konieczne, by
była sensowna.

*

Sprawdź swoje notatki z meczu. Jeśli uważasz, że zespoły
nie mówią o przypadkach szczególnie uczciwych lub
niesprawiedliwych, wskaż im te sytuacje.

*

Zaproś graczy do miejsca, w którym będą dyskutować i
usiadź w kręgu. Rozegraj jedną z gier integracyjnych, aby
rozluźnić napięcie między drużynami.

*

Po tym, jak gracze mieli okazję się zastanowić, poproś każdą
drużynę o przyznanie punktów fair play. Można to zrobić na
wiele różnych sposobów, na przykład:

*

Podaj liczbę bramek strzelonych przez każdą drużynę i
zachęć do przedstawienia swoich przemyśleń na temat
meczu, zadając pytania takie jak:
»»

Czy mecz promował wartości okreslone podczas
dyskusji przedmeczowej (np. praca zespołowa i
uczciwość)? Dlaczego tak/nie?

»»

Czy mecz różnił się od tych, w które grałeś w
przeszłości?

»»

Czy to było przyjemne? Czy było coś, czego nie
chciałbyś ponownie doświadczyć?

»»

Czy był gracz, który wykazał się wyjątkową grą fair
play? W jaki sposób?

»»

Czy Twoja drużyna przestrzegała zasad uzgodnionych
przed meczem?

»»

Czy Twoi przeciwnicy przestrzegali zasad uzgodnionych
przed meczem?

»»

Poproś zwycięską drużynę meczu o przyznanie punktów
fair play w pierwszej kolejności, a następnie drużynę
przegraną.

»»

Ustal zasadę, że drużyna gospodarzy lub gości jako
pierwsza przyznaje punkty fair play.

»»

Poproś każdą drużynę, aby zdecydowała między sobą,
ile punktów fair play chce przyznać, a wynik ogłosi jeden
po drugim.

*

Po przyznaniu punktów fair play policz gole, punkty fair
play. Podaj sumę punktów i ogłoś zwycięską drużynę.
Pogratuluj obu drużynom. Udany meczfootball jest wynikiem
współpracy obu drużyn i mediatora.

*

Wypełnij formularz meczu i upewnij się, że został on
przesłany do odpowiedniej osoby - jest to oficjalny zapis
meczu.

KROK
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Wskazówki dla mediatorów
*

*

Zawodnicy mogą nie zgodzić się z tym, ile
punktów fair play otrzymali lub z tym, jak
interpretowałeś incydent podczas meczu.
Dlatego ważne jest, aby dać obu drużynom
możliwość wypowiedzenia się. Postaraj się
osiągnąć punkt, w którym obie drużyny czują się
dobrze z końcowym wynikiem i nie pozostawiaj
trzeciej połowy sfrustrowanej.
Jeśli jeden lub oba zespoły nie wnoszą
konstruktywnego wkładu w dyskusję, używają
niewłaściwego języka lub wyraźnie manipulują
liczbą przyznanych punktów fair play, mediator

ma prawo podjąć ostateczną decyzję w sprawie
liczby punktów fair play, aby być nagrodzonym.
Z tej opcji należy korzystać tylko wtedy, gdy
wszystkie możliwości kompromisu zostały
wyczerpane i należy to wyraźnie zaznaczyć w
formularzu meczu.
*

Jeśli w dyskusji przed meczem lub po meczu stanie
się jasne, że gracz cierpi na problem, którego nie
jesteś w stanie rozwiązać (np. trudności w domu
lub w szkole), pomóż mu zbliżyć się do kogoś, kto
jest w stanie zapewnić odpowiednie wsparcie.

Zespoły czasami przyznają punkty fair play na podstawie nie tyle uczciwości, jaką wykazali się ich przeciwnicy,
ale liczby punktów jaką sami otrzymali od rywali lub by zyskać przewagę np. w turnieju. Próbuj różnych opcji
przyznawania punktów fair play, aby upewnić się, że duch football3 jest szanowany, a gracze nie manipulują
przyznawaniem punktów fair play.
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Organizacja turnieju football3
Wykonaj następujące kroki, aby zaplanować i przeprowadzić udany
turniej football3:

Plan turnieju
2a.

1.

Zwiększ interakcję
między graczami,
organizując pełny turniej
lub fazę grupową, w
której gracze z różnych
ekip grają razem w tej
samej drużynie.

Wybierz zasady, system
punktowy i wytyczne
turnieju z dużym
wyprzedzeniem i przekaż
je uczestniczącym
drużynom.

2.
Odwiedź stronę football3,
aby zapoznać się z zasadami i
wytycznymi używanymi przez
streetfootballworld w swoich
turniejach.

Użyj struktury turnieju,
aby podkreślić uczciwą grę
i równy udział wszystkich
drużyn. Na przykład:

2b.
Jeśli chodzi o awans z fazy grupowej w
sytuacji gdy dwie drużyny mają równe
punkty, to liczba otrzymanych punktów fair
play powinna być czynnikiem decydującym.
Jeśli również one są równe, zwycięzca
pojedynku powinien przejść. Jeśli mecz
zakończy się remisem, rzut monetą
powinien zdecydować, która drużyna
awansuje. Różnica bramek lub liczba
zdobytych bramek nie powinna być brana
pod uwagę.

2c.
W fazie pucharowej,
jeśli mecz zakończy się
remisem, drużyny najpierw
przeprowadzają dyskusję
po meczu. Jeśli przyznają
sobie równe punkty fair play,
drużyny wracają na boisko,
aby przeprowadzić rzut karny
w celu ustalenia zwycięzcy.

3.
Staraj się, aby
wszystkie drużyny
rozegrały jak najwięcej
meczów, w większości
wykorzystując etapy
grupowe, a nie mecze
eliminacyjne.

4.

Użyj narzędzi dostępnych
na stronie football3, aby
utworzyć, zapisać i wydrukować
harmonogram turnieju oraz
puste formularze meczowe.
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Uwzględnij
wystarczającą ilość
czasu między każdym
meczem na dyskusje
przed meczem i po
jego zakończeniu.

5.
Upewnij się, że drużyny mają
dużo czasu między swoimi
meczami, aby nie były zmuszone
do pośpiechu i nie rezygnowały
z przerw ani szansy na właściwe
rozgrzanie się. Mediatorzy
powinni upewnić się, że ich
mecze rozpoczynają się na czas,
aby uniknąć opóźnień.
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7.
6.
Ustal temat przewodni
turnieju (taki jak „Gra
dla pokoju” lub „Walka z
gruźlicą”), który mediatorzy
mogą rozwijać podczas
pierwszej i trzeciej połowy
meczu.

Współdziałaj ze sponsorami,
aby zapewnić wsparcie
finansowe i rzeczowe turnieje to doskonały sposób,
aby przekonać ich o sile
metodologii.
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Przygotuj mediatorów
i graczy
8.
Rekrutuj dobrze wyszkolonych
mediatorów i upewnij się, że jest
ich wystarczająca ilość do mediacji
w każdym meczu. Dyskusje przed
meczem i po nim będą odbywać
się równolegle i ważne jest, aby
mediatorzy mieli przerwę między
meczami, aby mogli przygotować się
do następnej - to trudne zadanie!

Realizacja rozgrywek
turniejowych

SEKCJA II

10.
9.
Trenuj drużyny
uczestniczące w football3
(patrz poprzednie
rozdziały dotyczące
szkolenia mediatorów i
zawodników).

Upewnij się, że
drużyny mają
odpowiednią liczbę
graczy obu płci i
odpowiedniego wieku.

Turniej football3 nie
zakończy się sukcesem bez
przeszkolonych mediatorów i
dobrze przygotowanych drużyn.

12.
Jeśli uczestniczące zespoły
mówią różnymi językami,
upewnij się, że mediatorzy
są w stanie przetłumaczyć
lub zabezpieczyć tłumaczy
na potrzeby dyskusji przed
meczem i po meczu.

11.
Podczas gry z drużynami
mieszanymi upewnij się,
że mają one równą liczbę
chłopców i dziewcząt, i
zachęcaj do tworzenia
własnych nazw drużyn.

13.
Promuj turniej w
społeczności za pomocą
bannerów, ulotek i
spotkań. Informuj lokalne
i krajowe media o turnieju
z dużym wyprzedzeniem,
zaproś ich do wzięcia
udziału w rozgrywkach.

14.
Przeprowadzenie
losowania w turnieju
to świetny sposób na
wzbudzenie emocji i
wzajemne przedstawienie
drużyn.

18.

17.

Stwórz dedykowaną przestrzeń
w miejscu festiwalu, gdzie gracze
mogą wyrazić opinię i uczestniczyć w
sesjach edukacyjnych prowadzonych
przez doświadczonych mediatorów.
Tutaj mogą zastanowić się, w jaki
sposób lekcje zdobyte podczas
turnieju można przełożyć na
wyzwania spotykane w życiu
codziennym.

Upewnij się, że na każdym
boisku jest wyraźnie
oznaczone, ustronne miejsce
do dyskusji przed meczem i
po meczu (np. namiot, jeśli
turniej jest na zewnątrz).

20.
19.
Turniej football3 to coś więcej
niż wygrywanie i przegrywanie
- to święto futbolu. Twórz
wesołą atmosferę poprzez
muzykę graną przez DJ-ów lub
zespoły, prowadzący ogłaszają
na żywo wyniki, a komentatorzy
komentują mecze na bieżąco.

Uzupełnij turniej o
dodatkowe działania, takie
jak wspólna wycieczka
lub gry integracyjne, aby
zwiększyć interakcję między
uczestniczącymi drużynami.

15.
Upewnij się, że twoi gracze,
mediatorzy, wolontariusze i
personel są pod dobrą opieką.
Zapewniaj odpowiednie
wsparcie medyczne, dostęp
do wody pitnej, posiłków i
przekąsek.

16.
Stwórz biuro turnieju w
miejscu zawodów, do
którego mediatorzy bedą
przesyłać formularze
meczowe, a wyniki
bedą aktualizowane i
udostępniane.
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21.
Pamiętaj o dokumentacji
zdjęciowej i wideo. Wykorzystaj
te materiały do promocji swojej
pracy i metodologii football3.
Dzięki temu zapewnisz
dodatkowe wsparcie na
następny turniej.

Turnieje football3 są dobrą zabawą i budzą silnego ducha wśród
uczestniczących drużyn, zapewniając, że podejmują ze sobą dialog i rozwijają
szacunek dla swojej drużyny i przeciwników.
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Zaangażuj swoje otoczenie
Football3 jest najbardziej skuteczny, jeśli jest zrozumiany i przyjęty przez
całą społeczność. Poniższe informacje pomogą ci stworzyć bezpieczną i
motywującą przestrzeń dla tej metodologii oraz graczy. Bądź cierpliwy ludzie będą potrzebować czasu, aby w pełni zrozumieć football3, ponieważ
to nie to samo, co standardowa piłka nożna.

Zaangażuj rodziców i społeczność
Rodzice mają duży wpływ na to, jak ich dzieci podchodzą do nowego
doświadczenia. Inicjując program football3, zapoznaj ich z metodologią. Na
przykład zorganizuj mecz pokazowy, który objaśnia football3 i planowane
wyniki programu dając im szansę wypróbowania metody samodzielnie.
W miejscach, w których nadal nie jest powszechne uprawianie sportu
przez dziewczęta, proces ten jest szczególnie ważny. Zapewni wsparcie
rodzicielskiego dla zaangażowania dziewcząt w zespoły o różnej płci. Im
bardziej zaangażowani są rodzice, tym większa szansa na skuteczną
motywację graczy.
Wspieraj rodziców i członków społeczności w organizowaniu własnych
meczów lub turniejów. Zaangażuj ich w tworzenie nowych przestrzeni
do grania lub promowania swoich wydarzeń, rozprowadzając ulotki i
zachęcając ich przyjaciół do kibicowania. Dzięki wsparciu społeczności
masz znacznie większą szansę osiągniąć zmiany, które chcesz
przeprowadzić.

Zaangażuj partnerów
Pamiętaj również, aby zaangażować partnerów w ten
proces. W zależności od kontekstu może to obejmować
inne organizacje pozarządowe, szkoły i nauczycieli,
stowarzyszenia młodzieżowe, kluby piłkarskie, samorządy
lokalne i partnerów finansujących. Przedstaw im football3
i pokaż, co próbujesz osiągnąć, zapraszając do wzięcia
udziału w sesji lub turnieju football3. Kiedy doświadczą go
z pierwszej ręki, mogą chcieć wdrożyć go samodzielnie lub,
w przypadku fundatora, zapewnić wsparcie finansowe dla
programu lub turnieju.
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Po rozwinięciu wiedzy na temat football3 podziel się
swoimi doświadczeniami z innymi organizacjami, szkołami
lub partnerami, aby mogli oni rozwijać i ulepszać własne
programy. Dzięki temu football3 będzie się nadal rozwijać i
ulepszać.
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Śledź swoje wyniki
Konieczne jest monitorowanie programów football3, aby ocenić, czy
metodologia osiąga założone cele.
W tej sekcji możesz skorzystać z szeregu narzędzi, które pomogą zmierzyć
twoje wyniki.
Pamiętaj, aby zdefiniować:

KIEDY chcesz

twoje
wskaźniki

zebrać dane?

JAKIE dane
chcesz zebrać?
KTO jest
odpowiedzialny
za zbieranie
danych?

JAKICH

narzedzi chcesz
uzyć?

JAK chcesz
analizować
dane?

GDZIE będziesz
przechowywać
dane?

Po zebraniu danych pamiętaj, aby poświęcić czas na omówienie wyników
i odpowiednio dostosować swój program football3.
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Rozważ współpracę z lokalnym partnerem w celu wsparcia tego
procesu. Może być nim doświadczony członek sieci streetfootballworld
lub uniwersytet. Szkolenie i wsparcie inFocus może również pomóc w
przeglądzie lub rozwoju systemu pomiaru procesów wykorzystywanych
w metodologii football3.
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model logiczny football3

dane wejściowe

składniki football3
Pierwsza połowa: dyskusja przed
meczem
Możliwość wyrażenia opinii,
negocjacji i kompromisu

Druga połowa: mecz
Mecz bez sędziów

*

Bezpieczna
przestrzeń

*

Boisko

*

Sprzęt piłkarski

*

mediatorzy football3

*

formularze meczów

*

Gracze

Trzecia połowa: dyskusja po
meczu
Refleksja, przyznawanie
punktów fair play
Szkolenie
mediatorów

Szkolenie
graczy

Mediacja (prowadzona
przez młodzież)

Stosowanie zasad fair play,
i punktów fair play jako
dodatkowych do strzelonych
bramek

Zespoły różnych płci

Zasady zwiększania
udziału kobiet w meczu

Dyskusja na temat istotnych kwestii
społecznych (przemoc, płeć, zdrowie itp.)
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Projektując swój program football3, ważne jest, aby jasno określić wyniki, które chcesz
osiągnąć. Jest to przykład modelu logicznego, który przedstawia główne krótko- i
długoterminowe cele tej metodologii.
W zależności od tematyki programu football3 (np. zdrowie, płeć, obywatelstwo itp.),
dostosuj model logiczny do potrzeb Twojego programu.
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cele długoterminowe
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cele główne/ oddziaływanie

Zwiększone poczucie
odpowiedzialności i
odpowiedzialności

Zwiększona zdolność do
kompromisu i konsensusu

Zwiększone
umiejętności mediacji
w konfliktach

Zwiększone umiejętności
komunikacyjne

Zwiększony udział młodzieży
w projektowaniu i wdrażaniu
programu

Pozytywna / zdrowa rywalizacja
na boisku

Zmniejszenie agresywnego,
porywczego zachowania

Zwiększony szacunek dla
kobiet i dziewcząt

Zwiększona pozytywna interakcja
między różnymi grupami

Młodzież jest zachęcona
do działania jako wzór
do naśladowania i bycia
młodymi liderami w swoich
społecznościach

Wyniki
Liczba :

Zwiększona gotowość do
włączenia innych

Zwiększone zaufanie do
uprawiania sportu

Zwiększona równość płci

*

mediatorów wyszkolonych
w football3

*

graczy wyszkolonych w
football3

*

uczestników sesji
football3

*

przyznanych punktów fair
play
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football3 promuje kluczowe umiejętności życiowe i ma na celu umożliwienie
młodym ludziom bycia młodymi liderami w ich społecznościach.
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Narzędzia do gromadzenia danych
Poniżej znajduje się kilka przykładów narzędzi do gromadzenia danych,
których można użyć do oceny jakości i wpływu sesji football3.

Formy meczu
Skorzystaj z formularza meczu, aby zebrać podstawowe dane na temat
wyników programu football3. Śledź liczbę przyznanych punktów fair play
i poproś, aby mediatorzy zapisali, jak często interweniują podczas meczu.
Sformatuj formularz zgodnie z danymi, które chcesz śledzić.

Formularz oceny sesji
Formularz oceny sesji powinien być wypełniony przez mediatora po każdej
sesji w celu zebrania danych i przedstawienia wstępnych zaleceń. Na
następnej stronie znajduje się przykład wykorzystania formularza.
Formularz oceny oferuje jakościowe podejście do oceny sesji. Jeśli jesteś
zainteresowany wykorzystaniem większej ilości informacji, np. aby móc
łatwiej wprowadzać dane do arkusza kalkulacyjnego programu Excel,
warto opracować niektóre skale ocen, jak pokazano poniżej.

Przykładowe skale ocen:
*

Ogólnie przedmeczowa dyskusja była: (bardzo dobra - dobra - ani dobra, ani zła - zła - bardzo zła)

*

Ogólnie mecz był: (bardzo uczciwy - uczciwy - ani uczciwy, ani niesprawiedliwy - niesprawiedliwy - bardzo
niesprawiedliwy)

*

Dziewczyny były aktywnie zaangażowane w mecz: (zdecydowanie się zgadzam - zgadzam się - ani się nie
zgadzam, ani nie zgadzam - nie zgadzam się - zdecydowanie się nie zgadzam)

*

Dyskusja po meczu była: (bardzo pełna szacunku - pełna szacunku - ani pełna szacunku, ani bez szacunku
- bez szacunku - bardzo bez szacunku)

*

Przesłanie sesji zostało dobrze zrozumiane przez uczestników: (zdecydowanie się zgadzam - zgadzam
się - ani się nie zgadzam, ani nie zgadzam - nie zgadzam się - zdecydowanie się nie zgadzam)

Dodatkowe narzędzia:
KROK
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*

Ankiety, np. za pomocą zwalidowanych skal do oceny zdefiniowanych wyników

*

Wywiady, np. zadawanie pytań bezpośrednio grupom zaangażowanym w football3, takim jak zawodnicy,
mediatorzy, trenerzy, rodzice, nauczyciele itp.

*

Dyskusje w grupach fokusowych, np. dowiedzieć się więcej o opiniach osób zaangażowanych w football3
poprzez dyskusję w grupie

*

Bezpośrednia obserwacja, np. oglądanie i słuchanie sesji i meczów football3, aby obserwować zachowanie
uczestników

*

Opowiadanie, np. rejestrowanie informacji o tym, jak program wpływa na życie młodych ludzi

*

Fotografia i materiał wideo, np. ilustrujące działanie twojego programu i tworzenie referencji, które mogą być
również wykorzystane do celów komunikacyjnych

SECTION I

Opisz aspekty sesji, które wyszły dobrze
(np. poziom zaangażowania uczestników, które aktywności się
podobały, przekazy dobrze zrozumiane itd.)

Opisz aspekty sesji, które nalezy poprawić
(np. które aktywności nie podobały się uczestnikom, przekazy
niezrozumiane, aktrywności trwające zbyt długo, konflikty w
grupach itd.)

Dodatkowe uwagi od trenerów i zawodników
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Poza boiskiem

football3 to wysoce elastyczna metodologia,
którą można dostosować do konkretnych potrzeb
i tematów społecznych w określonym kontekście.
Podczas gdy football3 wewnętrznie zajmuje się
takimi tematami, jak szacunek, uczciwość, praca
zespołowa i komunikacja, można go wykorzystać
by zdziałac znacznie wiecej.

SEKCJA III

Rozwiązywanie problemów społecznych
Poniżej znajdują się przykłady tematów społecznych, które członkowie sieci
streetfootballworld poruszają w swoich społecznościach za pomocą football3.

Równość płci
Na całym świecie dziewczęta i kobiety stoją w obliczu
dyskryminacji, przemocy uwarunkowanej płcią,
ograniczonej edukacji i zależności ekonomicznej.
Często dorastają bez pewności siebie i wiedzy, których
potrzebują, aby przejąć kontrolę nad własnym życiem.
Wiele nie ma okazji do zabawy. Dzięki temu, że zarówno
chłopcy, jak i dziewczęta grają razem i prowadzą dialog,
football3 uczy graczy, że wszystkie płcie są równe, nie
tylko na boisku, ale także w życiu.
Asociación Civil WARA wykorzystuje football3 w celu
zwiększenia uczestnictwa kobiet i doprowadzenia kobiet na
pierwszy plan w Peru.
Instituto Formação promuje równość płci w Brazylii,
wdrażając football3 i inne sporty, stosując podejście „trzy
połowy”.
SALT Academy promuje równe szanse dla dziewcząt
poprzez football3 w Kambodży.
Trans-Nzoia Youth Sports Association wykorzystuje
football3 w Kenii, aby zwiększyć kobietom dostęp do
edukacji i możliwość ukończenie nauki.
Youth Football Club Rurka Kalan zwiększa udział kobiet
w piłce nożnej i rozwiązuje problem nierówności płci w
Indiach poprzez football3.
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SECTION III

Zdrowie

Integracja

Dyskusje przed meczem i po meczu w football3 zapewniają
graczom przestrzeń do nauki i zadawania pytań na temat
ich zdrowia. Jest to skuteczny sposób, aby nauczać graczy
na temat różnych problemów zdrowotnych, w tym HIV /
AIDS, malarii, gruźlicy lub higieny i warunków sanitarnych.

Boisko do piłki nożnej może służyć jako bezpieczne i
integracyjne środowisko, co jest szczególnie ważne dla
grup zmarginalizowanych, takich jak uchodźcy, mniejszości
etniczne, osoby niepełnosprawne lub bezdomni.
Doświadczenie pracy zespołowej i szacunek na boisku
pozwala wszystkim graczom poczuć, że są częścią
zbiorowej całości.

Altus Sport wykorzystuje football3 do informowania
graczy o zagrożeniach związanych z gruźlicą i innymi
chorobami w Południowej Afryce, kraju o wysokim
odsetku zakażeń HIV wśród młodzieży.

Football Friends gra w football3 w celu wspierania
integracji społecznej w byłej Jugosławii.

Bauleni United Sports Academy z Zambii wdraża football3,
aby uczyć graczy o HIV / AIDS, infekcjach przenoszonych
drogą płciową oraz leczeniu malarii i innych chorób.

Oltalom Sport Association na Węgrzech używa football3,
aby pomóc graczom z różnych środowisk spotkać się na
równi.

Moving the Goalposts Kilifi uczy dziewczęta i młode
kobiety w Kenii na temat zdrowia seksualnego i
reprodukcyjnego poprzez football3.

SEPROJOVEN wykorzystuje turnieje football3, takie jak
Liga FEM i Copa Indigena, aby zgromadzić młodych ludzi z
różnych społeczności tubylczych w Kostaryce.

Vijana Amani Pamoja wykorzystuje football3 do
rozpowszechniania wiadomości o HIV / AIDS, gruźlicy,
higienie i zdrowiu reprodukcyjnym wśród młodych
Kenijczyków.

Soccer in the Streets łączy różne społeczności poprzez
program football3 w USA.
Soccer Without Borders wdraża futbol3 w Kampali,
aby zbliżyć Ugandyjczyków i uchodźców z całej Afryki
Wschodniej.
Sport Against Racism Ireland wykorzystuje football3
jako część programu SARI Soccernites w celu zwalczania
rasizmu i promowania integracji kulturowej i integracji
społecznej w śródmieściu Dublina w Irlandii.
MSIS Mrągowo wykorzystuje football3 do integracji
młodzieży z krajów Grupy Wyszechradzkiej, Europy
Zachodniej i Środkowej o wspólnej, często trudnej
przeszłości historycznej.

Dowiedz się więcej, odwiedzając profile organizacji na stronie football3, gdzie
możesz czytać konkretne historie z ich programów i korzystać z utworzonych
planów sesji. W Polsce członkiem sieci streetfootballworld jest organizacja
MSIS Młodzieżowe Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych, która tworzy
ogólnopolski program społeczno-edukacyjny Fair Play Program. Więcej
informacji znajdziecie tutaj: www.fairplayprogram.pl
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SEKCJA III

Budowanie pokoju
Wielu młodych ludzi codziennie zmaga się z gwałtownymi
konfliktami. Jest to m.in. przemoc na tle płciowym, napięcia
powyborcze, wojna gangów czy starcia etniczne. Ponieważ
football3 opiera się na dialogu, stanowi idealną platformę
do nauczania graczy, jak zapobiegać przemocy i pokojowo
rozwiązywać konflikty.
Association des Jeunes Sportifs de Kigali “Espérance”
wykorzystuje football3 do wspierania pojednania w
Rwandzie.
Centres des Jeunes pour la Paix wykorzystuje football3
do niwelowania podziałów etnicznych w częściach
Demokratycznej Republiki Konga spustoszonych przez
wojnę etniczną.
Fundación Colombianitos wdraża football3 w celu
budowania pokoju na konfliktowych obszarach Kolumbii.
Mathare Youth Sports Association promuje spójność
społeczności i zapobieganie przemocy poprzez football3 w
Kenii.
The Peres Center for Peace wykorzystuje FairPlay Football,
swoją wersję football3, do budowania pokoju między
dziećmi żydowskimi i arabskimi, izraelskimi i palestyńskimi.
Fundación Tiempo de Juego wykorzystuje football3 do
promowania szacunku i pokojowego współistnienia, nawet
wśród rywalizujących z nią kibiców piłkarskich skłonnych
do przemocy.
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SEKCJA III

Możliwość zatrudnienia

Zaangażowanie obywatelskie

Wielu młodych ludzi porza szkołę, zostaje zmuszonych
do pozostania w domu i pracy lub nie ma dostępu do
edukacji, zmniejszając w ten sposób prawdopodobieństwo
znalezienia zatrudnienia. Grając w football3, mogą budować
umiejętności komunikacyjne, społeczne i przywódcze
- wszystko to ma kluczowe znaczenie dla przyszłego
zatrudnienia.

Aktywni obywatele pomagają wspierać i utrzymywać
demokrację, angażując się w politykę i procesy decyzyjne
swojego kraju. Poprzez football3 gracze uczą się
szanować opinie innych i brać odpowiedzialność za własne
działania. to kluczowe lekcje, które można zastosować do
zaangażowania obywateli i ochrony praw człowieka.

Fundación de las Américas para el Desarrollo (FUDELA)
włącza football3 jako część swojego programu na rzecz
zatrudnienia w Ekwadorze.
Fundación Educere wykorzystuje football3 do rozwoju
osobistego i zdolności młodych ludzi w Chile.
KICKFAIR opracował metodę „Straßenfußball für Toleranz”
(Street Football for Tolerance) w kompleksową koncepcję
edukacyjną, którą wdraża jako centralny element swojej
pracy w sektorze formalnej edukacji w szkołach oraz w
różnych programach rozwijania umiejętności przywódczych
młodzieży w Niemczech.
RheinFlanke uczy umiejętności przywódczych poprzez
football3 w Niemczech.

Associação Cristã de Moços do Rio Grande do Sul (ACM-RS)
wykorzystuje football3 w Brazylii do promowania rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.
Centro de Educación y Desarrollo Comunitario wykorzystuje
football3 do promowania równości i wsparcia aktywnych
obywateli w Peru.
Organización Juvenil RECREARTE realizuje programy
football3 w Kostaryce w celu rozwoju odpowiedzialnych
obywateli, którzy wiedzą, jak rozwiązywać konflikty
poprzez dialog.
Fundação EPROCAD przyczynia się do rozwoju dzieci i
młodzieży w Brazylii, nauczając wartości i pozytywnych
zachowań, które promują ich uczestnictwo w życiu
społecznym.
Asociación Civil Gurises Unidos uczy młodych ludzi w
Urugwaju na temat praw człowieka i integracji społecznej
poprzez football3.

Rozwijaj football3
Skorzystaj z tych przykładów jako inspiracji do dostosowania football3
do potrzeb Twojego programu i społeczności. Tworząc własną wersję
metodologii, dziel się swoją wiedzą z innymi i wspieraj wzrost i rozwój
football3.
Na następnej stronie znajduje się opis, w jaki sposób możesz użyć szablonu
planu sesji, aby wymyślić własne sesje football3, które możesz skompilować
w celu utworzenia programu na kilka tygodni lub miesięcy.
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SECTION III

Nazwa organizacji

Jakie tematy społeczne poruszono na tej sesji (np. budowanie
pokoju, zdrowie, płeć, itd.)

np. dlaczego taki temat poruszonow tej grupie używając tej metody?

np. pod koniec sesji, uczestnicy będą zdolni do... (miej na uwadze, że musi być to policzalne jesli jest taka możliwość)

np. miejsce, piłki, barierki itp.

Co musi wiedzieć trener i jakie posiadać umiejętności, by sesja zakończyła się sukcesem?
Jakie przygotowania musi podjąć trener przed rozpoczęciem sesji?

Jak można właczyć uczestników w proces przygotowań i wdrazania sesji?

Czy są jakieś dodatkowe kwestie, które powinni zanć trenerzy przed rozpoczeciem sesji?
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SECTION I

Przeprowadź dokładne wprowadzenie, rozgrzewkę i dobrze dobierz aktywności związane z sesją.

Zaproponuj aktywności związane z tematami społecznymi, jakie chcesz poruszyć. Dobrze je opisz i wyjaśnij
uczestnikom ich rolę (posłuż się pomocami wizualnymi). Przygotuj formularz meczu na drugą połowę. Uwzględnij
kluczowe pytania oraz wszelkie sugestie od mediatorów.

Rozgraj mecz football3 uwzględniając momenty edukacyjne, a w trakcie rozgrywki, aktywności omówione w
pierwszej połowie oraz społeczne problemy poruszone na sesji.

Przerwa na rociąganie i nawodnienie.

To czas na przemyślenia i podsumowanie. Przedstaw przykładowe pytania do uczestników tak, by lekcje z sesji miały
odniesienie do ich codziennego życia. Upewnij się, że zasady zostały uchwycone i zrozumiane a formularz meczu
dobrze wypełniony.

Objasnij kroki do podjecia zasugerowane w podsumowaniu sesji. Na przykład włączenie do oceny sesji zewnętrznych
ekspertów.
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Załączniki

Dodatkowe informacje i narzędzia pomocne w
rozpoczęciu gry metodą football3.

Pytania i Odpowiedzi
Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące football3.

Kiedy organizować mecze football3?
W dowolnym momencie. Jednak aby odnieść
sukces musisz najpierw upewnić się, że masz
przeszkolonego mediatora, przeszkolonych
zawodników i bezpieczną przestrzeń do gry.
Gdzie można grać w mecze metodą football3?
Grać można w dowolnym bezpiecznym
miejscu, od ulicy po boisko piłkarskie. Nie ma
ustalonego rozmiaru boiska do football3, ale
na ogół gra się na mini-boiskach w rozmiarach
około 20 x 40 m. z małymi bramkami (3 m
szerokości i 2 m wysokości). Mniejsze boisko
jest łatwiejsze do zabezpieczenia i zwiększa
zaangażowanie wszystkich graczy, niezależnie
od ich umiejętności. Niektóre organizacje
używają barierek piłkarskich (kickboards)
wokół swoich boisk, aby zwiększyć szybkość
gry i zmniejszyć przestoje, ale nie są one
wymagane.
Jak długo trwa mecz football3?
Nie ma ustalonej długości, ale mecze footall3
trwają zwykle od 10 do 20 minut. Krótsze
mecze są ekscytujące, gracze są bardziej
zaangażowani, a gorsze technicznie zespoły
rzadziej ulegają zniechęceniu pojawiającemu
się, gdy istnieje duża luka w poziomie
umiejętności.
Kto może grać w football3?
football3 jest dla każdego, niezależnie
od wieku, płci i umiejętności piłkarskich.
Członkowie sieci streetfootballworld
korzystają z tej metody organizując mecze dla
graczy w wieku od sześciu lat do dorosłych.
Nacisk kładziony jest na zabawę i fair play, a
nie na rozwijanie talentów piłkarskich.
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Ilu graczy jest w każdej drużynie?
Drużyny są zazwyczaj pięcio lub
sześcioosobowe, w zależności od wielkości
boiska - im mniejsze boisko, tym mniej
zawodników w każdej drużynie. Decydując o
liczbie graczy, weź pod uwagę równowagę płci.
Niektórzy grają w piłkę nożną z bramkarzami,
a niektórzy nie - nie ma ustalonej reguły.
Czy to wymaga grania z zespołami różnych
płci?
Aby osiągnąc pozytywne wyniki wymagane
jest silne zaangażowanie drużyn mieszanych
płci. To jedna z podstaw metodologii football3.
Jednak zaangażowanie chłopców i dziewcząt
w równej liczbie może być niezwykle trudne
ze względów kulturowych lub innych. Wtedy
nadal można korzystać z metody football3,
ale korzyści długoterminowe będą mniej
skuteczne.
Jak piłki nożnej3 można używać z graczami
posługującymi się różnymi językami?
Dialog stanowi sedno football3. Dlatego
ważne jest, aby zapewnić graczom możliwość
komunikacji. Jednak metoda football3 jest
szczególnie silna, gdy gracze, którzy nie
mówią tym samym językiem, grają razem.
Zapewnij tłumaczenie symultaniczne, jeśli to
możliwe. Ale jeśli gracze dobrze rozumieją
zasady football3, znajdą sposób na osiągnięcie
porozumienia.
Kto może być mediatorem?
Mediatorami mogą być osoby w każdym
wieku, o ile posiadają umiejętności i wiedzę
wymagane do wykonania zadania. Mediator
jest na ogół w tym samym wieku lub
starszy niż zawodnicy. Wiele organizacji
wykorzystujących football3 angażuje
młodych ludzi w wieku od 15 do 30 lat jako
pośredników w rozwijaniu umiejętności
przywódczych. Ważne jest, aby między
mediatorami była także równowaga płci.

Czy mediatorzy mogą podjąć decyzję?
Mediatorzy nie są sędziami, ale w przypadkach,
gdy dwa zespoły nie są w stanie dojść do
kompromisu, mają prawo podjąć ostateczną
decyzję.
Kto wygrywa w grze?
Zwycięska drużyna to ta, która zdobywa
największą liczbę punktów meczowych i
punktów fair play. Dlatego zwycięzca nie jest
wybierany bezpośrednio po meczu, ale dopiero
po dyskusji po meczu.
Czy gra w piłkę nożną nie jest nudna?
football3 obejmuje pozytywne aspekty
zdrowej rywalizacji, w tym naukę
wygrywania i akceptowania porażki, kładąc
jednocześnie nacisk na wartości, takie jak
fair play i szacunek. Nie jest nudna, łączy
emocje rywalizacji z szansą by gracze brali
odpowiedzialność za własny mecz.
Czy football3 zastępuje standardową piłkę
nożną?
Nie. Możesz zdecydować, czy chcesz korzystać
z football3 oddzielnie, czy równolegle/
uzupełniająco ze standardową piłką nożną
lub innymi stylami piłki nożnej. Wiele
organizacji używa football3 jako uzupełnienia
ich standardowych programów piłkarskich.
Osiągają korzyści wynikających z takiego
zastosowania footall3 widząc wpływ na
zachowanie zawodników.
Czy można zastosować podejście z trzema
połowami w innych sportach?
Oczywiście! Członkowie sieci
streetfootballworld dostosowali podejście
z trzema połowami do różnych dyscyplin
sportowych, w tym lekkoatletyki, koszykówki,
piłki ręcznej i rugby.

Gdzie na świecie gra się w football3?
Różne wersje football3 są odtwarzane przez
członków sieci streetfootballworld i inne
organizacje na pięciu kontynentach. Więcej
można dowiedzieć się na stronie internetowej
football3.
Kto stworzył football3?
football3 nie został stworzony przez żadną
osobę lub organizację, ale został opracowany
z czasem przez wielu różnych autorów, z
których większość jest członkami sieci
streetfootballworld.
Kto jest właścicielem metody football?
football3 nie jest własnością nikogo ani żadnej
organizacji - jest to wspólna metodologia którą
można wykorzystać i dalej rozwijać
każdy zainteresowany generowaniem
pozytywnych zmian w społeczności przez
piłkę nożną.
Jak mogę dowiedzieć się więcej o football3?
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na
temat metodologii, odwiedź witrynę
football3 i skontaktuj się z członkami sieci
streetfootballworld w swoim regionie.
Zapraszamy również do kontaktu ze
streetfootballworld
na football3@streetfootballworld.org.
Jak mogę dowiedzieć się więcej o football3 w
Polsce?
Skontaktuj się z członkiem sieci
streetfootballworld w Polsce:
MSIS Młodzieżowe Stowarzyszenie Inicjatyw
Sportowych, operator Fair Play Programu
www.fairplayprogram.pl.
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Słownik
Dyskusja po meczu

Młody lider

Trzecia część meczu w football3, w której gracze

Młoda osoba posiadająca umiejętności i wiedzę, aby

omawiają swoje zachowanie podczas gry; często

angażować obywateli i inicjować działania społeczności;

wykorzystywanado dyskusji na inne tematy

przynoszą korzyści bliźniemu i szerszej społeczności.

edukacyjne.
Otwarte zasady
Dyskusja przed meczem

Zasady podkreślające zasadę fair play opracowane

Pierwsza część meczu football3, w której gracze

w trakcie dyskusji i muszą zostać uzgodnione przez

wspólnie decydują o zasadach meczu; często

wszystkich graczy.

wykorzystywana do dyskusji na inne tematy
Punkty fair play

edukacyjne.

Punkty przyznawane przez każdą drużynę przeciwnikom
Fair Play

w rozmowach po meczu w oparciu o to, jak uczciwie grali

Bez fauli, bez poślizgów i bez obelg; szacunek

i jak dobrze przestrzegali zasad uzgodnionych przed

okazywany jest wszystkim zaangażowanym, w tym

meczem.

członkom drużyny, przeciwnikom, mediatorom i
Punkty meczu

widzom.

Punkty otrzymane przez każdą drużynę na podstawie
Festiwal

liczby bramek zdobytych w meczu (tj. za zwycięstwo,

Święto piłki nożnej na rzecz zmian społecznych

przegraną lub remis na podstawie bramek).

organizowane przez streetfootballworld i członków
jego sieci zarówno regionalnie, jak i globalnie.

Sesja football3

Kluczową cechą festiwalu jest wielodniowy turniej

Sesja treningowa, która składa się z trzech połówek i

football3.

przekazuje ważne wiadomości społecznościowe.

Formularz meczu

Trzy połowy

Formularz wypełniany przez mediatora dla każdego

Trzy części meczu football3: dyskusja przed meczem,

meczu football3 ze szczegółami (np. lokalizacja,

mecz i dyskusja po meczu.

imiona mediatorów, nazwy drużyn itp.), Zawiera stałe
i otwarte zasady, liczbę zdobytych bramek i łączną

Zasady stałe

liczba punktów (w tym punkty fair play).

Reguły ustawione przed rozpoczęciem meczu footballj3.

Mediator

Zdrowa konkurencja

(Młodzi) ludzie, którzy przygotowują i ułatwiają sesje

Konkurs, który jest dobrą i konstruktywną zabawą.

football3. Mediują w rozmowach przed meczem i po

Wszyscy są zaangażowani i cieszą się niezależnie od tego,

meczu oraz radzą sobie z konfliktami, których gracze

kto wygra.

nie mogą sami rozwiązać; pracują podczas meczu
football3 zamiast tradycyjnego sędziego.

Zasoby football3
Na następnych stronach można znaleźć formularze football3, które można
skopiować i uzupełnić ręcznie.
Na stronie football3 możesz utworzyć formularz meczu football3 i pobrać,
plan sesji lub formularz oceny sesji do wypełnienia.
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Match info
Organisation name

Mediator

Region

Country

Pitch

Date

Start time

Match length

Match score
Teams
Goals scored
Match points
Fair play points
Total points

Rules
Description

Mediator observations

Options

Rule type

SESSION PLAN

Name of the session:

Created by:

Length of the session:

Social topics addressed: (e.g. gender, peacebuilding, health, etc.)

minutes

Reason for the session: (e.g. why is this subject being addressed with this group using this method?)

Objectives: (e.g. by the end of the session, participants will be able to…)

Number of participants:

Age:

Details: (e.g. gender split, etc.)

Materials: (e.g. space, balls, cones, etc.)

Required knowledge, skills and preparation of the trainer:

Involvement of the participants in the preparation and delivery of the session:

Notes:

1/2

SESSION PLAN
Warm-up:

minutes

First half:

minutes

Second half:

minutes

Cool-down:

minutes

Third half:

minutes

Evaluation process for the session:

2/2

SESSION EVALUATION

Name of the session:

Session led by:

Date and time:

Location:

PARTICIPANTS:

Number:

Gender split:

Age range:

Details: (e.g. knowledge of football3, language differences, etc.)

What went well? (e.g. level of engagement of the participants, activities that they enjoyed, messages that were well understood, etc.)

What can be improved? (e.g. activities that participants did not enjoy, messages that were not understood, conflict within the group, etc.)

Additional comments: (e.g. recommended follow-up or additional support required for a participant)

Opracowanie zestawu narzędzi football3
Zestaw narzędzi jest ciągle rozwijany i zapraszamy do włączenia się w
ten proces. Jeżeli jesteś z Polski zapraszamy do kontaktu z członkiem sieci
streetfootballworld w Polsce:
MSIS Młodzieżowe Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych, operator Fair
Play Programu www.fairplayprogram.pl,
kontakt@fairplayprogram.pl
Podziel się swoją wiedzą, przesyłając na nasz adres zasady i sesje piłkarskie
utworzone za pomocą szablonów, aby można je było udostępnić za
pośrednictwem strony internetowej football3. Jeśli masz jakieś uwagi na
temat tego, w jaki sposób ulepszamy zestaw narzędzi, prześlij nam e-mail chętnie się z Tobą skontaktujemy!

Podziękowanie
Opracowanie zestawu narzędzi football3 było możliwe dzięki partnerstwu
między streetfootballworld a Sony Corporation.
Zespół streetfootballworld opracował podręcznik i chociaż bierzemy
odpowiedzialność za jego wady, nie możemy pochwalić się żadnym z
jego sukcesów. Jest on wynikiem niezwykłego wkładu członków sieci
streetfootballworld na całym świecie od pierwszych meczów footbal3.
Ich historie są prezentowane na stronie internetowej football3, a ich
entuzjazm doprowadził do stworzenia unikalnego zasobu, który może
zmienić świat poprzez piłkę nożną. Szczególne podziękowania należą
się wszystkim, którzy przedstawili swoje bezcenne komentarze w
podręczniku.
Tłumaczenie poradnika na język polski odbyło się we współpracy
z członkiem sieci streetfootballworld w Polsce, Młodzieżowym
Stowarzyszeniem Inicjatyw Sportowych, operatorem ogólnopolskiego
społeczno-edukacyjnego Fair Play Programu.

www.football3.info

