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ΜετηνυποστήριξητηςΕυρωπαϊκήςΕπιτροπής, ERASMUS+: Sport, Youth and EU Aid
Volunteers funds, the consortium πέντεευρωπαϊκώνχωρώνανέπτυξεέναπρόγραμμαμετίτλο "
Development an innovative European Sport Tutorship model for the dual career of
athletes" - ESTPORT
.

Στο Ευρωπαϊκό αυτό Πρόγραμμα συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο UCAM της Μούρθια
(Ισπανία), το Πανεπιστήμιο του LeedsTrinity (Μ. Βρετανία), το Πανεπιστήμιο της Μάλτας
(Μάλτα), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ελλάδα) και το Πανεπιστήμιο της Ρώμης- ForoItálico
(Ιταλία).

Το πρόγραμμα αυτό εγκρίθηκε το 2014, project number: 557204-EPP-1-2014-1ES-SPO-SCP

Οι κύριες ευρωπαϊκές πολιτικές στο χώρο του αθλητισμού(WhitePaperonSport 2007;
CommunicationonSport 2011; EUWorkPlanforSport 2011-2014
andthenewEUWorkPlaceforSport 2014+) έθεσαν τις παρακάτω προτεραιότητες για το θέμα
της διπλής σταδιοδρομίας:

• να παρέχουν εκπαίδευση για τη «διπλή σταδιοδρομία» νέων αθλητών/τριών και να
παρέχουν υψηλής ποιότητας χώρους προπόνησης για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών
και επαγγελματικών τους ενδιαφερόντων

•να εξασφαλίσει ότι οι υψηλού επιπέδου αθλητές λαμβάνουν ποιοτική εκπαίδευση
ταυτόχρονα με την προπόνησή τους, όπως επίσης να αναπτύξει ευρωπαϊκές οδηγίες για
συνδυασμό αθλητικής προπόνησης και γενικής εκπαίδευσης

• να προετοιμάσει μια πρόταση για ευρωπαϊκές οδηγίες στη διπλή σταδιοδρομία έχοντας
ως στόχο να εξασφαλίσουν ότι οι νέοι αθλητές θα λαμβάνουν ποιοτική εκπαίδευση κατά τη
διάρκεια της αθλητικής τους ενασχόλησης
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Ο συγκεκριμένος στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη, μεταφορά και εφαρμογή
ενός καινοτόμου 'EU Sport Tutorship programme' σε διαφορετικά πανεπιστήμια της
Ευρώπης, εμπλέκοντας δημόσιες υπηρεσίες, αθλητικούς οργανισμούς και εκπαιδευτικούς
φορείς, ως τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη για την επίτευξη των οδηγιών της ΕΕ σχετικά με
τη διπλή σταδιοδρομία αθλητών.

Το πρόγραμμα αυτό (ESTPORT) αναπτύσσει μια συνεργασία στο χώρο του αθλητισμού για
φοιτητές και επαγγελματίες αθλητές και θέλει να δημιουργήσει ένα δίκτυο ανάμεσα σε
πανεπιστήμια και άλλους φορείς που σχετίζονται με την ανάπτυξη του αθλητισμού.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού “SportTutorship” μοντέλου στα
πανεπιστήμια το οποίο θα βοηθήσει τους υψηλού επιπέδου φοιτητές-αθλητές να
αναπτύξουν τη διπλή τους σταδιοδρομία στον ευρωπαϊκό χώρο. Ο τελικός στόχος του
προγράμματος είναι να διευκολύνει την ενσωμάτωση των αθλητών στο χώρο του
πανεπιστημίου, διατηρώντας ταυτόχρονα όμως και την απόδοσή τους στον αθλητισμό.

Επιστημονικός υπεύθυνος για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ο κ. Αθανάσιος Κουστέλιος,
Kαθηγητής του ΤΕΦΑΑ.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος: www.sporttuto
rship.eu
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