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Program “MOVE_MOvement Valorize Europe.
New Competence for trainers” powstał ze
świadomości, że sport powszechny jest bardzo
ważnym sektorem gospodarki europejskiej, a
kształcenie osób odpowiedzialnych w tym
obszarze może mieć znaczenie strategiczne.

• Badania dotyczące zasad promocji sportu,
systemów
szkoleniowych
i
istniejących
kwalifikacji. Poprzez ankiety, na temat potrzeb
szkoleniowych menadżerów sportowych i
instruktorów;

Sport odgrywa kluczową rolę w kwestiach
związanych
z
kondycją
psychofizyczną
społeczeństwa, dlatego jest pewnego rodzaju
łącznikiem pomiędzy systemami edukacji,
zdrowia i społecznym.
Głównym celem projektu MOVE było
zaprojektowanie zestawu ćwiczeń, który
wzmacniałby
stratgiczne
i
przekrojowe
kompetencje (takie jaki komunikacja, relacje
międzykulturowe, motywacja) różnych grup
zawodowych
(instruktorów,
nauczycieli,
trenerów, menadżerów sportu, operatorów,
etc.).

• Poprzez kwestionariusze, dla sportowców i
osób nie będących sportowcami na temat
motywacji do uprawiania lub nie uprawiania
sportu;
• Analiza danych w celu zdefiniowania modelu
szkolenia i jego przewodnika metodologicznego,
aby ułatwić korzystanie z modelu w systemach
szkoleniowych krajów europejskich;
• Strona internetowa i platforma internetowa
do dyskusji na temat głównych tematów
szkolenia: sport amatorski, integracja, edukacja,
dobre praktyki.

Kiedy

Wydarzenia promujące:
Wydarzenia mające na celu upowszechnianie
rezultatów intelektualnych opracowanych w
ramach projektu.

14 maja 2017 , Patras, Grecja
Idrima Stavropoulou 11.00 -14.00

25 maja 2017, Rome, Włochy
Universityof Rome “Foro Italico”
P.zza De Bosis 15MA3 Hall 12.00 - 14.00
Trening kompetencji
Propozycja podkreśleniaumiejętności
wpływających na promocję ruchu jako drogi do
dobrego samopoczucia i integracji.

TestCompetence Learning Unit
Testowanie Competence Learning Unitze
studentami, instruktorami, trenerami oraz
menadżerami sportu.
W każdym kraju partnerskim przetestowany
został inny moduł.
Czerwiec 2017, Sofia
Moduł: Międzykulturowy
Czerwiec2017, Patras
Moduł:Komunikacja Międzykulturowa
Czerwiec 2017, Warszawa
Moduł: Motywacja

The Polish University Sports Association (AZS) is the
biggest students organisation in Poland. As precursor of
the University Sport Movement, the AZS has actively
participated in international students sport events since
the very beginning.

29września 2017, Rzym
Wydarzenie podsumowujące program

A.S.P. PROMITHEAS is a sports association founded
in 1985 in Patras by its love for healthy sport.

MOVE PROJECT
MOVEMENT VALORIZE EUROPE.
NEW COMPETENCE FOR TRAINERS
Grant AgreementN° 2015 -1-1T01-KA202 -004704 CUP G86G15000470006

National Sports Academy (NSA) is a specialized
higher education institution in the Bulgarian University
system. NSA is the only university fully specialized in sports
science in Bulgaria.

People s.r.l. has been operating since 2007 in
the field of research, guidance, counselling and business
creation. People can count on a staff of professional
profiles with a long-standing experience in the field of
guidance and individual tutoring for the development of
vocational and entrepreneurship projects.

Program Erasmus+
KA2 Partnerstwo strategiczne

Międzynarodowa Konferencja
“Strategiczna rola profesjonalistów
w sporcie”
Sposób wdrażania
- Prezentacja Europejskiego
przeprowadzonych badań;
- Prezentacja sprawozdań
międzynarodowych;

Raportu
ze

z

spotkań

- Prezentacja Learning Competence Unit
The University “Roma Tre”has 12 Departments
which offer Degree Courses, Masters, Further Trainings,
PhDs, Specialization courses.

- Wyświetlanie filmów nakręconych podczas
testowania Learning Competence Unit;
- Prezentacja instrukcji stosowania modelu
nauczania

C.S.E.N. is a National Association for Sports
Promotion with the aim of spreading Sport in all its
disciplines through the promotion and organization of
amateur sports activities throughout the national
territory and in the European and extra-European
countries.

