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Gùównymi grupami docelowymi sà:

• nauczyciele 

• uczniowie

• dyrektorzy szkóù

• Podnoszenie úwiadomoúci znaczenia sportu w szkole 

• Popularyzowanie sportu jako czynnika integracji spoùecznej uczniów

• Promowanie etycznego podejúcia do sportu i aktywnoúci fizycznej

• Zachæcanie do kompleksowego postrzegania zróýnicowanej oferty 
sportowej

Celem projektu Not Only Fair Play jest promocja sportu w szkole 
jako czynnika sprzyjajàcego integracji spoùecznej oraz 
wyrównywaniu szans. 

Projekt jest finansowany przez Komisjæ Europejskà w ramach 
Programu Erasmus + Wspóùpraca Partnerska w Dziedzinie Sportu
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Rezultaty
• Miædzynarodowa sieã szkóù

• Prezentacja indywidualnych przypadków ùàczenia sukcesów w 
dziedzinie nauki i sportu

• Zbiór dobrych praktyk w zakresie promocji sportu w szkole

• Zbiór wskazówek dotyczàcych promowania sportu w szkole jako 
czynnika sprzyjajàcego integracji spoùecznej i wyrównywaniu szans

• Imprezy sportowe

• Stworzenie miædzynarodowej sieci szkóù 

• Zebranie najlepszych praktyk w zakresie promocji sportu w szkole

• Zebranie indywidualnych przypadków ùàczenia sportowych 
sukcesów z dobrymi wynikami nauki w szkole

• Opracowanie wskazówek dotyczàcych promowania sportu w szkole 
jako czynnika sprzyjajàcego integracji spoùecznej i wyrównywaniu 
szans

• Organizacja imprez sportowych
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