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Mentoring a sport v boji proti předčasným
odchodům ze vzdělávání.
SSaMs univerzitní kurz je nyní online!
O Projektu SSaMs
Ve většině zemí Evropské unie je počet chlapců, kteří předčasně opustí
školní vzdělávání vyšší než u dívek.
Dobrý vztah ke sportu mezi chlapci staví sportovní trenéry a instruktory do
pozice, kdy mohou chlapce ovlivnit, pokud se to týká jejich vzdělání a
zdraví. Trenéři a instruktoři k tomu však často nemají nutně potřebné
dovednosti a předpoklady.
Pro rozpracování a realizaci dané myšlenky bylo založeno konsorcium
sestávající pět vysokoškolských institucí a jedné nevládní organizace,
zahrnující odborníky se znalostmi z oblastí sportu, vzdělání, zdravotní péče a
podpory zdraví.
Cílem projektu bylo vytvořit univerzitní vzdělávací kurz, který by zlepšil
znalosti a dovednosti vysokoškolských studentů tělesné výchovy a sportu a

umožnil jim tak prostřednictvím sportu poskytovat mladým mužům odborné
mentorské poradenství.

Program
Program SSaMs je první v Evropě zaměřený především na téma vzdělávání
chlapců a na související práci v oblasti duševního zdraví. Program je k
dispozici v angličtině, španělštině, řečtině, italštině, češtině a zajišťuje:
6 teoretických lekcí,které
poskytují metody instruktáže
mentoringu chlapců a mladých
mužů;

6 praktických lekcí pro instruktáž
mentoringu ve školách nebo v
neformálním vzdělávání.

Materiály
Pro lektory
Každá teoretická lekce zahrnuje prezentaci v
PowerPointu odpovídající probíranému tématu a
příručku pro vedení dané lekce.

Pro studenty
Studijní materiály formou textu zahrnují
teoretické poznatky k probírané tematice.
Materiály lze flexibilně používat dle potřeby jako
doplněk jiného akademického programu.

Evaluační zpráva
Program SSaMs byl pilotně ověřen na šesti evropských univerzitách se
sportovním zaměřením. Výsledky pilotního šetření umožnily partnerům
projektu nashromáždit potřebná data a zkušenosti k vypracování odborných
doporučení pro budoucí poskytovatele tohoto školení.

Podrobnější informace najdete v evaluační zprávě projektu SSaMs.
Všechny informace materiály najdete na:

sportsmentors.eu/resources

Sledujte SSaMs na:

sportsmentors.eu

Facebook

Partnership and contacts
Coordinator:

University of Gloucestershire
United Kingdom

www.glos.ac.uk

Contact: Paul Hopkins / phopkins1@glos.ac.uk

Partners:

www.itcarlow.ie
Contact: Noel Richardson / noel.richardson@itcarlow.ie
University of Thessaly / Greece / www.uth.gr
Contact: Marios Goudas / mgoudas@pe.uth.gr
Palacký University Olomouc / Czech Republic / www.upol.cz
Contact: Ladislav Baloun / ladislav.baloun@upol.cz
University of Murcia / Spain / www.um.es
Contact: Pilar Sainz de Baranda / psainzdebaranda@um.es
Maria Jesus Bazaco / mjbazaco@um.es
CESIE / Italy / www.cesie.org
Contact: Caterina Impastato / caterina.impastato@cesie.org
I.T. Carlow / Ireland /
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