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ДОКЛАД ЗА ПРОФИЛ «ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ СПОРТ» 

Абстракт 

“Curricular Pathways for Migrants’ Empowerment through Sport” (CPMES) фокусира 

вниманието върху използването на методологията Обучение чрез спорт (ОЧС) като 

средство за повишаване на квалификацията и усъвършенстване на учебните програми 

на спортни треньори и обучители, работещи с целеви групи в неравностойно 

положение с мигрантски произход с перспективата за насърчаване на приобщаването 

и равните възможности доставяйки услугата спорт за мигранти. 

Проектът следва специфичните приоритети на програма „Еразъм+“ в нейната спортна 

част, свързани с насърчаването на социалното приобщаване и равните възможности в 

спорта. Целта на CPMES е да отговори на предизвикателството със социалното 

изключване на мигрантите в Европа, като се обърне специално внимание на проблема 

със системното недостатъчно представяне на мигрантите в организирани дейности 

на спортни клубове и спортни организации. Основна междинна стъпка в 

осъществяването на по-голямо участие на мигрантите в ръководните органи на спортните 

организации е развитието на необходимите методически възможности за широката 

публика на операторите (спортни треньори и обучители), работещи с мигрантите чрез 

спортни методи, за да могат да предадат разнообразния набор от предприемачески 

нагласи, умения и инструменти, съставящи профила на спортен мениджър. 

ОЧС е значителна комбинация между спортни методи и подходи от сферата на 

неформалното образование, които екстраполират и адаптират както физическите, така и 

специфичните спортни упражнения, за да осигурят силен резултат от ученето през целия 

живот, съобразено с нуждите на обществото и специфичните образователни цели. 

Дейностите, реализирани в рамките на проект CPMES, са следните: 

1- Изследвания в държавите-партньори по проекта, насочени към идентифициране на 

съществуващите предприемачески потребности от повишаване на квалификацията на 

мигрантите в областта на спорта. Резултатите от изследванията ще бъдат включени в 

Доклад за потребностите от повишаване на квалификацията на мигрантите в спорта; 

2- Международно изследване за идентифициране на съществуващата ситуация на 

професионални профили на обучители по ОЧС и разработване на профили на Спортни 

мениджъри. Резултатите от изследването ще бъдат интегрирани в Доклад за профил на 

ОЧС, включващ подробна оценка за потенциалната интеграция, подобрения и промяна на 

уменията, знанията и методите, отчитайки нуждите за успешна интеграция (както е 

посочено в 1); 
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3- Разработване на конкретни образователни модули, които съставят изчерпателен формат 

за обучение по ОЧС за специалисти по спортен мениджмънт, насочени към оператори, 

които се интересуват от дейности за квалификация на мигранти като спортни мениджъри 

чрез ОЧС. Форматът ще бъде тестван в рамките на пилотно обучение, включващо 5 спортни 

оператори, работещи с мигранти от всяка партньорска организация. Методологиите и 

резултатите от обучението ще бъдат част от наръчник за разработване на образователни 

профили на ОЧС, служещ като методологичен ресурс за НПО, оператори и 

заинтересовани от разработването на споменатите профили лица; 

4- Изпълнение на местни дейности във всяка партньорска държава, в която операторите, 

обучени по време на международен тренировъчен курс, ще реализират образователна 

програма за управление на спортни дейности, базирана на ОЧС, в която ще вземат 

участие 20 местни мигранти. Партньорските организации ще синтезират методите, 

дейностите и резултатите от процеса в дигитален модел за самообучение на мигрантите, 

които се интересуват от придобиване на знания и умения като спортни мениджъри, който 

ще бъде преведен на различни езици (английски и всички езици на партньорите) и ще се 

ползва като отворен обучителен ресурс /ООР/; 

5- Създаване на уеб платформа с отворен достъп, включваща ресурси по темата и 

подробна информация за създаденото образователно съдържание (Наръчник за 

разработване на образователни профили на ОЧС). 

Проектът е съ-финансиран от програма "Еразъм+ Спорт" на Европейския съюз. 

Доклад за ОЧС Профили (WP2)  

Този доклад за работния пакет за ОЧС профили (WP2) включва обмислена оценка на 

съществуващите учебни програми за преподаватели, работещи в областта на развиването 

на компетенции за управление на спорта в страни и сектори (НПО, спортни клубове и 

асоциации, университети, доставчици на ПОО), с конкретна цел идентифициране на 

нуждите от интеграция/усъвършенстване и адаптиране в съществуващия набор от 

знания, компетенции и умения, така че да се приспособи съществуващата образователна 

практика към ограниченията и специфичните потребности на мигрантите. 

Настоящото изследване, проведено на национално ниво от всеки партньор под 

координацията и надзора на водещата организация, включва разработването на настоящия 

формат на анкетата, разпространен между съществуващите организации (НПО, спортни 

клубове и асоциации, университети, доставчици на ПОО) чиито образователни 

възможности се простират до разработването на профили на спортните възпитатели във 

всяка страна партньор. 



 

Curricular Pathways for Migrants' Empowerment through Sport (CPMES) 
602975-EPP-1-2018-1-IT-SPO-SCP 

 

Като допълващо измерение на процеса, всеки партньор е провел проучване, насочено към 

идентифициране на актуалната ситуация на учебните програми на обучаващите, както и на 

по-широкия пейзаж от умения, знания и компетенции, характеризиращи техните профили. 

На базата на настоящия анализ и резултатите от проучването ще се стигне до изготвянето 

на Доклад за профилите на ОЧС, съдържащ описателна оценка и препоръки, основани 

на доказателства по отношение на: 

- Съществуващият пейзаж на учебните програми на обучители в областта на развитието 

на профилите на спортните мениджъри, на национално ниво (във всяка страна партньор), 

както и на по-широко европейско ниво (аспекти на сходство, различия и общи 

предизвикателства между националните анализирани контексти); 

- Пропуските в съществуващите учебни програми в сравнение с повишените потребности 

и образователните ограничения на мигрантската аудитория, както са представени в O1. 

Тази част на описателния/препоръчителен анализ на доклада ще засяга националните и 

европейските измерения; 

- Потенциалните възможности за усъвършенстване/интегриране/адаптиране в 

съществуващите учебни програми чрез адаптиране към нуждите и ограниченията на 

аудитория от мигранти. Препоръчителния анализ ще засяга и ще бъде обоснован на базата 

на доказателства, събрани на национално и европейско ниво. 

 

Въздействието на доклада ще бъде видимо за подобряването на основата на 

доказателствата за отговорниците за политики, спортните мениджъри и операторите при 

интегрирането на мигрантите и интегриране на нуждите на мигрантите в политиките в 

областта на спорта. 

За пълната версия на разработените „Аналитични и практически национални доклади и 

изследвания за повишаване на квалификацията на преподаватели по спортен мениджмънт 

IO2 Доклад за ОЧС профилите“, моля, посетете: www.mvngosportbranch.com/cpmes-

research 

Проектът е съ-финансиран от програма Еразъм + на Европейския съюз. 
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