Îmbunătăţirea aptudinilor arbitrilor din domeniul sportului din Europa

FĂRĂ ARBITRI

=

NU EXISTĂ SPORT !

A ARBITRA ÎN INIMA SPORTULUI EUROPEAN
Rolul ARBITRILOR este vital în sport. Ei garantează participanților
că pot concura în spiritul activității sportive alese prin aplicarea
imparțială și consecventă a regulilor și legilor sale.
Implicarea arbitrilor este esențială pentru susținerea și creșterea
practicanților de sport prin oferirea unui mediu corect, sigur și
plăcut pentru participanți și spectatori.
Arbitrii joacă, de asemenea, un rol important în desfășurarea
competițiilor sportive și sunt protectorii standardelor în sport.
Recrutarea, instruirea și retenția arbitrilor au o importanță vitală
pentru toate sporturile, la toate nivelurile, în toate națiunile din
întreaga Europă.

EDUCAȚIE INOVATIVĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂȘIREA
APTITUDINILOR ARBITRILOR ÎN EUROPA

UN PROIECT EUROPEAN TRANSNAȚIONAL
INOVATOR CARE SE CONCENTREAZĂ PE OFICIALII
DIN SPORT (ARBITRI)
Organizațiile sportive din Europa recunosc necesitatea de a
îmbunătăți imaginea și recunoașterea arbitrilor din domeniul
sportului și de a le oferi ocazia de a-și dezvolta abilitățile pentru a
răspunde mediului competitiv în care își desfășoară activitatea.
Proiectul ONSIDE intitulat "Educație inovatoare pentru sporirea
abilităților arbitrilor (oficialilor din sport) în Europa" explorează și
definește, pentru prima dată la nivelul UE, competențele, abilitățile
și cunoștințele așteptate de la arbitri - acoperă toate sporturile și
toate națiunile.
Proiectul implementează Strategia de învățare pe tot parcursul vieții
sportive, cunoscută ca Modelul 7 PAȘI (7 STEPS), ca metodologie de
lucru pentru a ghida diferitele etape ale proiectului.
Componenta educațională include dezvoltarea și furnizarea de o
nouă formare prin metode inovatoare de învățare, inclusiv cursuri
de e-learning. Proiectul, finanțat de Comisia Europeană în cadrul
programului Erasmus + Sport, se desfășoară în perioada ianuarie
2018 - decembrie 2020.

AȘTEPTĂRI ȘI POTENȚIALE BENEFICII
Proiectul ONSIDE satisface nevoile specifice ale sectorului:
• De a explora rolurile și problemele curente în arbitraj
• Definirea aptitudinilor și competențele* arbitrilor
• De a furniza noi cursuri de educație pentru a îmbunătăți forța de
muncă a arbitrilor
Proiectul se bazează pe o componentă solidă de cercetare și va avea
ca rezultat standarde ocupaționale inițiate de industrie și un manual
cu module de instruire pentru oficialii din domeniul sportului din
Europa.
Proiectul își propune să evidențieze profilul arbitrilor, sprijinindu-i în
același timp pe cei responsabili pentru educația lor din toate
națiunile și sporturile.
*Aptitudinile și competențele generice sunt acelea care sunt comune în
toate sporturile, cum ar fi luarea deciziilor, fair play-ul, integritatea și
comunicarea.
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O INIȚIATIVĂ DE COLABORARE
Parteneriatul de lucru pentru realizarea proiectului ONSIDE
reunește 11 parteneri din 9 state membre diferite care au o
experiență, cunoștințe și interese recunoscute în domeniul de
arbitraj/oficiere a sportului.
Coordonat de EOSE, proiectul include o combinație unică de 3
Federații Sportive Internaționale/Europene, două federații
sportive naționale, un consiliu sportiv național, un comitet
olimpic național, o universitate și două asociații naționale de
arbitri.
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“Arbitrii sunt esențiali pentru toate competițiile sportive.
Cercetarea domeniului și definirea standardelor pentru arbitri
prin intermediul proiectului ONSIDE va oferi o bază solidă pentru
dezvoltarea viitoare a rolului arbitrilor în Europa”
Howard Webb, Ambasadorul Proiectului ONSIDE Project,
Arbitrul finalelor UEFA Champions League și FIFA World Cup.

contact
Dacă doriți să obțineți informații suplimentare despre proiectul
ONSIDE sau doriți să împărtășiți bunele practici sau să participați
la fazele de consultare ale proiectului, vă rugăm să contactați
EOSE, Coordonator de proiect, la adresa:

onside-sport@eose.org
website
www.onside-sport.eu

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
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