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ЦЕЛИ

Цел: 

Да разработи онлайн курс 

за подобряване и развитие на умения и 

компетенции на спортистите 

за по-добрата реализация на пазара на труда, 

подпомагани от своите треньори, психолози и 

мениджъри на клуба.  



ПАРТНЬОРИ 



ФОКУС ГРУПИ

Специалисти от Университета в Амстердам се срещнаха и обсъдиха, с представители на работодателите, треньорите, действащи 

и бивши спортисти,  националните особености и трудности при изграждане на умения и реализиране на двойна кариера на 

спортистите в България, Италия, Испания и Финландия 

154 участници 



ВЪПРОСНИК ЗА СПОРТИСТИ

Проучване за ценности, компетенции и уменията,  които елитните спортисти са придобили в спорта и недостатъците на активната 

спортна дейност при реализация на пазара на труда посредством въпросник разпространяван от координаторите.  

475 спортисти



ОБУЧЕНИЕ ЗА ТРЕНЬОРИ

Преподаватели от Университета в Амстердам проведоха обучителни семинари за треньори в България, Италия, Испания и 

Финландия за подпомагане двойната кариера на спортистите  

125 треньори



Academy



Платформата за обучение SCORES Academy  (https://www.icreix.eu/) 

е разделена на два модула за треньори и спортисти. 

SCORES Academy е разработена на английски, български, 

испански, италиански, каталунски и фински език.

Платформата предоставя инструменти, които да: 

помогнат на треньорите /менторите/, помощник треньорите и 

други служители в клуба да подпомогнат подобряването и 

използването на уменията на спортистите;

подобрят и развият уменията и компетенции на спортистите

за по-добрата реализация на пазара на труда

ОНЛАЙН SCORES ACADEMY

https://www.icreix.eu/


Специално разработен флаер за улеснение на участниците 

при тяхната регистрация в  SCORES Academy

РЕГИСТРАЦИЯ В SCORES ACADEMY



Първата стъпка, когато получите своята парола за достъп в SCORES Academy трябва да изберете, кой курс ще 

следвате. 

Ако сте „спортист“ Вашият треньор ще подпомага и следи изпълнението на курса. 

Ако сте „треньор“ трябва да подпомагате Вашите спортисти, а Вашето напредване в обучението ще бъде 

проследявано от координаторите на проекта. 

ОБУЧЕНИЕТО В SCORES ACADEMY



Втора стъпка е да отидете в основното меню на SCORES Academy и да изберете:

„scores_trainers_bulgaro“, ако сте треньор 

„scores_athletes_bulgaro“, ако сте спортист 

ОБУЧЕНИЕТО В SCORES ACADEMY

Ще се отвори меню със 

съдържанието на курса.

След приключване на някой от 

модулите или разделите, той ще 

бъде визуализиран, като 

приключен. 



SCORES Academy ще ви поставя задачи:

да прочетете статия;

да гледате клип;

да напишете оценка и др. 

ОБУЧЕНИЕТО В SCORES ACADEMY



Когато имате въпроси, затруднения и коментари относно 

дейностите по SCORES Academy можете да ги зададете:

на Вашият треньор и координатор на проекта; 

посредством формата за съобщения;

посредством „форума“ за дискусии по темата „двойна 

кариера“.

ОБУЧЕНИЕТО В SCORES ACADEMY



СЕРТИФИЦИРАНЕ SCORES ACADEMY

След успешно завършване на курса, който сте избрали в SCORES Academy ще бъдете сертифицирани. 



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ SCORES

Официална страница на проекта 

(scoressport.eu)

SCORES в страницата на Левски -

Спорт за всички (levski-sport.bg)
SCORES EU project - LinkedIn

SCORES_EU 

(@EuScores) / 

Twitter

http://scoressport.eu/
http://scoressport.eu/
https://levski-sport.bg/category/proekti/scores/
https://www.linkedin.com/company/scores-eu-project/mycompany/
https://twitter.com/EuScores


Ванина Миланова, координатор на проект SCORES за България

Доктор по икономика, с дисертационен труд „Спонсорството във футбола“, УНСС

Президент на Европейска асоциация на многоспортовите клубове (EMCA) 

Генерален секретар на Сдружение „Левски – Спорт за всички“

Член на комисията на високо ниво за масов спорт към еврокомисар Тибор Наврачич

levski@realsport.bg
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