S predavanjem želimo starše, učitelje, trenerje in druge, ki sodelujejo pri vzgoji otrok
seznaniti s pomenom športa pri vzgoji otrok. Poskušamo predstaviti šport kot sredstvo vzgoje in tudi nekatere nevarnosti, ki jih moramo poznati, da bi bila naša vzgoja
čim bolj pravilna. Staršem in vzgojiteljem bomo podali nekatere osnovne napotke za
pomoč pri razvoju zrele in zdrave osebnosti, ki bo imela aktiven pristop k življenju ne
samo na športnem področju, ampak tudi zunaj športa.
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ter učinkovitega komuniciranja ter priprave na nastop.
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