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Mind the SPORT – Ruszaj się z głową  
 Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom dużej grupy dzieci, które mają 

trudności społeczno-emocjonalne, kłopoty z nauką oraz koordynacją 
ruchową;  

 zaoferowano uczniom aktywności terapeutyczne i sportowe  
w  powiązaniu z TIK;  

 nauczyciele wdrażają elementy metod terapeutycznych oraz realizują 
ofertę sportową na wszystkich etapach nauczania; 

 Uświadamiamy uczniom, że sport wpływa na ich rozwój 
psychofizyczny i oferujemy im konkretne działania, które doprowadzą 
do ich lepszego funkcjonowania w szkole. Uczymy tego, że sport  
i aktywność fizyczna mają dobroczynne działanie na życie, 
wzmacniają dyscyplinę wewnętrzną, kształtują cechy osobowości, 
takie jak sumienność, dyscyplina i umiejętność współpracy 
(koordynator projektu) 

Projekt zrealizowany w ramach 
Programu Erasmus+ Edukacja 
Szkolna, Partnerstwa Strategiczne 

Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie 



KOMPETENCJE TRENERSKIE NA MIARĘ SL BENFICA 
 Poznanie mistrzowskich metod trenowania poprzez 

prowadzenie zajęć i szkoleń w zagranicznej organizacji;  

 ocena przez zagranicznych partnerów poziomu 
kompetencji szkoleniowych naszych trenerów zwłaszcza w 
kontekście otwarcia Akademii Benfica w Polsce i pracy 
naszych trenerów wg. standardów obowiązujących w SLB; 

 rozwój dialogu międzynarodowego na rzecz rozwoju piłki 
nożnej w regionie, promocji zdrowia i kultury fizycznej 
poprzez organizację najnowszych metod rozwoju 
kompetencji trenerskich; 

 rozwój kompetencji językowych  

 Grupę docelową stanowiło 36 osób - kobiet i mężczyzn - 
kadry odpowiadającej za kształcenie i szkolenie w ramach 
projektu ComtCoachingClub.  

Edukacja kadry w sezonie 2017/2018 
realizowana w ramach PO WER VET- 
prowadzenie zajęć dydaktycznych 
/szkoleń  w zagranicznej organizacji. 

STOWARZYSZENIE CENTRUM ODKRYWANIA 
MLODYCH TALENTOW 2012 



Program Młodzieżowy Muaythai 

 działanie na rzecz poprawy i zwiększenia jakości pracy z 
młodzieżą w dyscyplinie sportu jakim jest Muaythai czyli boks 
tajski; 

 Muaythai uczy technik samodyscypliny i samodoskonalenia, 
pomaga w rozwoju psychofizycznym, uczy umiejętności 
pokonywania własnych słabości, pomaga panować nad 
emocjami, pracować nad sobą, pokazuje, że na zwycięstwo 
trzeba zapracować, a także wskazuje jak radzić sobie z 
porażkami 

 wykorzystano sztuki walki do pracy i poprawy jakości pracy  
z młodzieżą; 

 dedykowany program kształcenia dla trenerów Muaythai 
przygotowujący do pracy z młodzieżą z uwzględnieniem ludzi 
młodych zagrożonych wykluczeniem;  

  udział 150 młodych uczestników - po 50 os. z każdego kraju 
partnerskiego. 

Projekt zrealizowany w programie  
Erasmus+ Partnerstwo 

strategiczne  
w sektorze młodzieży 

Polskie Zrzeszenie Muaythai 



(NIE) TYLKO SPORT  
Stowarzyszenie Gdyńska Akademia 

Koszykówki 
przy klubie ASSECO GDYNIA 

Erasmus+ Partnerstwo strategiczne  
w sektorze młodzieży 

 podniesienie jakości procesu szkolenia młodzieży; 

 rozwinięcie kompetencji i motywacji kadry zarządzającej; 

 wzrost kompetencji trenerów; 

 wzrost umiejętności językowych uczestników; 

 rozwój kompetencji osobistych młodzieży; 

 opracowanie podręcznika dobrych praktyk, obejmującego 
m.in. proces sportowego szkolenia młodzieży; 

 nawiązanie i wzmocnienie współpracy środowiska 
związanego ze szkoleniem młodzieży; 

 utworzenie Lokalnych Grup Działania; 

 uczestnicy - trenerzy (16 osób), kadra zarządzająca (9 osób) 
oraz grupa 21 młodych osób, z działań projektu skorzysta 
ok. 2.000 osób. 



surfujemy na falach priorytetów programu Erasmus+ 

Jak dobrze przygotować projekt programu Erasmus+ Sport 

czyli jak wpisać się w polityki Unii Europejskiej?  



Make it success 

Dziękuję za uwagę 
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