
Подобряване на уменията на спортните съдии в Европа



СЪДИЙСТВОТО В СЪРЦЕТО НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СПОРТ 

Ролята на спортните съдии (например: арбитри, рефери, съдии) 
е жизненоважна за спорта. Те гарантират, че участниците се 
състезават в духа на спорта чрез безпристрастното и принципно 
прилагане на неговите правила и закони.

Спортното съдийство е основно за поддържането и 
увеличаването на практикуващите спорт, чрез предоставяне на 
честна, безопасна и приятна среда за участници и зрители.

Съдиите имат важна роля в провеждането на спортните събития 
и са пазителите на стандартите на спорта.

Набирането, обучението и задържането на спортни съдии е от 
жизненоважно значение за всички спортове, на всички нива, 
във всички страни из Европа.

Няма спортни съдии 

няма спорт!
=



ИНОВАТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ПОДОБРЯВАНЕ НА УМЕНИЯТА НА 

СПОРТНИТЕ СЪДИИ В ЕВРОПА

ИНОВАТИВЕН ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ С 
ФОКУС ВЪРХУ СПОРТНИТЕ СЪДИИ 

Спортните организации в цяла Европа разпознават нуждата от 
подобряване на имиджа и признанието на спортните съдии, и 
предоставянето им на възможности за развитие на техните умения, 
за да отговорят на предизвикателната среда, в която работят.

Проектът ONSIDE, озаглавен „Иновативно обучение за подобряване 
на уменията на спортните съдии в Европа“, разглежда и определя, 
за първи път на ниво ЕС, общите компетенции, умения и знания, 
които се очакват от спортните съдии – покриващи всички спортове и 
нации.

Проектът прилага Стратегията за обучение по спорт през целия 
живот, известна като моделът на 7-те стъпки, като работна методика, 
по която се ръководят различните етапи на проекта.

Образователният компонент включва разработването и 
предоставянето на изцяло ново обучение чрез иновативни 
образователни методи, включително и курсове в електронно 
обучение.

Проектът, финансиран от Европейската комисия по програма 
Еразъм+ Спорт, се провежда от Януари 2018 до Декември 2020.  



EDUCAȚIE INOVATIVĂ PENTRU 
ÎMBUNĂTĂȘIREA APTITUDINILOR 
ARBITRILOR ÎN EUROPA

ОЧАКВАНИЯ И ПОТЕНЦИАЛНИ ПОЛЗИ 

Проектът ONSIDE отговаря на специфичните нужди на сектора:

•  Да проучи ролите и съвременните проблеми в спортното 
съдийство

•  Да определи общите умения и компетенции* на спортните съдии

•  Да предостави нови образователни курсове за повишаване на 
квалификацията на съдийските кадри     

Проектът се основава на компонент от солидни изследвания и 
резултатът ще са водени от отрасъла професионални стандарти и 
ръководство за обучение с модули за спортни съдии в Европа. 

Проектът цели да подобри профилът на спортното съдийство, като 
подкрепи отговорните за образованието на спортни съдии във 
всички страни и спортове.

* Общи умения и компетенции са тези, които са приложими във 
всички спортове, като вземане на решение, честна игра и 
общуване.
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ИНИЦИАТИВА НА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Екипът, работещ за изпълнението на проекта ONSIDE, включва 
11 партньори от 9 различни страни членки с призната 
експертиза, знания и интерес в сферата на спортното 
съдийство. 

Координиран от EOSE, проектът включва уникална 
комбинация от 3 международни/европейски спортни 
федерации, 2 национални спортни федерации, 1 национален 
спортен съвет, 1 национален олимпийски комитет, 1 
университет и 2 национални асоциации на спортни съдии.

ПРОЕКТА ONSIDE
ОФИЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО ПО  

Координатор на проекта

Швейцария/EU

Великобритания

Великобритания

Малта

Швейцария/EU

Австрия/EU

Франция

Австрия

БългарияРумъния

Франция/EU



Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация 
отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде 

търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Ако искате да получите допълнителна информация за 
проекта ONSIDE или бихте искали да споделите добри 

практики, или искате да се включите в консултантската фаза 
по проекта, моля да се свържете с EOSE, координатори на 

проекта, на : 

onside-sport@eose.org

www.onside-sport.eu

КОНТАКТИ

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

“Спортните съдии са основна част от всички спортни събития. 
Проучването на сектора и определянето на стандартите за 

спортни съдии чрез проекта ONSIDE ще предостави солидна 
основа за бъдещото развитие на ролята на спортните съдии в 

Европа”

Howard Webb, Посланик на проекта ONSIDE.  

Главен съдия на финали на Шампионската лига на UEFA и Световната купа на FIFA.


