ЗАЩО
Проектът „Нови компетенции за треньори“ е
в резултат на осъзнаването, че любителският
спорт заема все по-важна роля в
икономически сектор в Европа и че
обучението на действащи в тази област
треньори и инструктори може да бъде от
стратегическа важност.
Специалистите в областта на спорта са от
решаващо значение за решаването на
проблеми като психофизичноблагополучие и
социализация на населението, като по този
начин се осъществява връзка между
образователната, здравната и социалната
системи.
Основната цел на проекта е да се създадат
учебни единици за изграждане на нови
компетенции,
с
цел
засилване
на
стратегическите
и
междудисциплинарнитекомпетенции (като
релационни, мултикултурни, овластяване и
устойчивост
и
т.н.)
на
различни
професионалисти в съответната сфера
(инструктори, учители, обучители, спортни
ръководители, оператори и др.)

КАК

WHEN
•Изследване
на
националните
политики за насърчаване на спорта,
системите
за
обучение
и
съществуващите
квалификации.
Проучване и за определяне на
нуждите от обучение на спортни
мениджъри и техници;
• Проучване за мотивацията за
занимания със спорт сред спортисти и
неспортуващи хора.
• Проучване и анализ на данните с
целсъздаване на модел на обучение и
Методологически
наръчник
за
улесняване използването му в
системите
за
обучение
на
европейските страни;
• Уебсайт и уеб платформа за
обсъждане на основните теми на
обучението: спорт на обикновени
хора,
включване,
агрегация,
образование, добри практики

Събития
за
информация:

разпространение

на

Събития, насочени към разпространение на
интелектуалните резултати, произведени по
проекта.
14 май 2017 г., Патра
ИдримаСтавропулу 11.00 -14.00 ч.
25 май 2017 г. в Рим
Университетът в Рим "ForoItalico"
P.zza De Bosis 15 MA3 Зала, 12.00 - 14.00 ч.
ТРЕНИНГ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НОВИ
КОМПЕТЕНЦИИ
Предложение за подчертаване на уменията,
които подобряват движенията като средство
за подобряване на здравословното
благосъстояние и социално включване.

ТЕСТВАНЕ НА МОДЕЛА ЗА ОБУЧЕНИЕ
Тестване на модела за обучение със
студенти, спортни техници и обучители.
Във всяка партньорска страна ще бъде
тестван по един модул от предложения
модел.
Юни 2017, София
Модул: Междукултурна комуникация
Юни 2017, Патра
Модул: Междукултурна комуникация
Юни 2017, Варшава
Модул: Мотивация

29 септември, Рим
Полскатауниверситетскаспортнаасоциация е найголяматастудентскаорганизация в Полша.
КатопредшественикнаУниверситетскотоспортнодвижен
иеасоциациятаактивноучаства в
международниспортнисъбитияотсамотоначало.

Финално събитие по проекта

Международнаконференция"Strate
gic Role of Sport professional figures."

A.S.P. PROMITHEAS е спортна асоциация,
основана в Патрас през 1985 г. и е резултат от любовта
към спорта за здраве.

MOVE PROJECT
MOVEMENT VALORIZE EUROPE.
NEW COMPETENCE FOR TRAINERS
Номер на проекта 2015 -1-1T01-KA202 -004704 CUP G86G15000470006

Програма Еразъм+

Националната спортна академия (НСА)
специализирана институция за висше образование
рамките на българската университетска система. НСА
единственият университет, напълно специализиран
областта на спорта в България.

е
в
е
в

Метододическиразяснения, съдържание и
обучениезаприлаганенасоциалнопедагогическитеумения
в
националнитесистемизаобучение.
-

PEOPLEs.r.l. работи от 2007 г. в областта на
научните изследвания, ориентирането, консултирането
и създаването на бизнеса.PEOPLEs.r.l. могат да разчитат
на своя персонал с дългогодишен опит в областта на
ориентирането и индивидуалното обучение по
разработването на проекти за професионално обучение
и предприемачество.
Университетът „Romatre” има 12 факултета,
които предлагат обучение в бакалавърска, магистърска
и докторска степен и квалификационни курсове.

КД2 Стратегически партньорства
C.S.E.N.
е национална асоциация за
промоция на спорта, целяща промоцирането на
всички спортни дисциплини чрез организирането на
спортни дейности за аматьори на територията на
цялата страна, в Европа и трети страни. C.S.E.N. е
организация за социална промоция, регистрирана в
националния
регистър
на
италианското
министерство на труда и социалната политика.

-

Представяне на Европейския доклад
на
база
резултатите
от
реализираните изследвания;
Представяне на докладите от
проведените
транснационални
срещи;
Представяне на модела за обучение
Видео представяне на тестването
на модела за обучение
Запознаване с ръководстватаза
работа с разработения модел на
обучение.

