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Organizacja i jej program 

MSIS (Młodzieżowe Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych) koordynuje 
Fair Play Program 

W Fair Play Programie lokalni, wywodzący się zazwyczaj ze sportu 
liderzy wraz z młodymi liderami (wolontariuszami) uczestniczą w 
grywalizacji. Zespoły z każdego województwa w Polsce organizują: 

• zajęcia football3 dla dzieci ze szkół podstawowych 

• inicjatywy charytatywne odnoszące się do specyficznych Celów 
Zrównoważonego Rozwoju  

• Fair Play Festiwale, integrujące lokalną społeczność 



Fair Play Program 



Przewidywane efekty programu 

• Lokalny lider – budowanie wsparcia instytucjonalnego wokół swojej 
działalności, dodawanie nowych umiejętności (sport jako narzędzie 
rozwoju (sport for development), nauczanie umiejętności życiowych), 
zwiększanie lokalnej roli poprzez pracę „poza sportem”  

• Młodzi liderzy – stawanie się aktywnymi obywatelami (wolontariat), 
budowanie umiejętności życiowych (life skills), podnoszenie własnej 
wartości 

• Uczestnicy zajęć – podnoszenie umiejętności komunikacyjnych 
poprzez udział w sesjach football3 

Główny beneficjent 



Teoria wartości publicznej i strategiczny 
trójkąt Moore’a 



Strategiczny trójkąt Moore’a i współbudowanie 
wartości 

SfD 
organisation 



Analiza przypadku: Fair Play Program w 
systemie edukacji 
Rozpoznane potrzeby 

• Słaba "edukacja globalna" w programie nauczania w szkole podstawowej, 
trudno znaleźć atrakcyjny (dla uczniów) kontekst do nauki 

• Wychowanie fizyczne prowadzone przez nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej, którzy zwykle nie czują się w nim pewnie 

Szansa na tworzenie wartości  

• Atrakcyjny sposób prowadzenia działań edukacyjnych (szkoła, dzieci), 
zwłaszcza łączenie sportu i edukacji (np. o cele zrównoważonego rozwoju)  

• "Odwrócenie" lekcji WF, że wpisują się w ekspertyzę nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej 



Autoryzujące otoczenie 

• Aby dotrzeć do szkoły podstawowej w większej skali programy SFD 
(sport for development) muszą się stać widoczne w (formalnym) 
programie nauczania i (nieformalnie) dotrzeć jako atrakcyjna 
alternatywa dla nauczycieli / dyrektorów 

• Programy SFD muszą w tym celu zostać przetłumaczone na język 
„edukacji” 

• Do tego konieczne jest budowanie partnerstw z podmiotami 
odpowiedzialnymi za program nauczania (kuratoria) 

•  Można je rozwijać poprzez relacje z ich zaufanymi partnerami, jako 
pośrednikiem (np. uczelnią wyższą) 



Partnerstwo z jednostkami badawczymi (jako 
składową autoryzującego otoczenia) 
• Umożliwia wykorzystanie wiedzy specjalistycznej w celu jasnego 

zdefiniowania wartości (poprzez wypracowanie teoretycznych 
podstaw programów (teoria zmiany/ model interwencji), produktów, 
wyników i wpływu, M&E), co jest obecnie ograniczeniem w rozwoju 
programów 

• Taka walidacja SFD przez zewnętrzne instytucje (jak uczelnie wyższe), 
umożliwi zwiększenie wpływu na program nauczania 

• Instytucja badawcza (uczelnia) to również możliwość powiązania 
obszarów edukacji i sportu, które (w Polsce) są konsekwentnie 
rozdzielane 



Więcej o Fair Play Programie 

http://fairplayprogram.pl 
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