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Proiectul s-a desfășurat în perioada 01.01.2019-30.06.2020  
prin programul ERASMUS + componenta  Sport, Tineret și Voluntariat

(Sport, Youth and EU Aid Volunteers)

Parteneri:
• Bulgaria – Asociația Sportivă “Champions Factory”

• Italia –Asociația de tineret “ Petit Pas”

• România – Liceul Tehnologic Nr.1 Câmpulung 
Moldovenesc

• Spania – Uniunea Federațiilor Sportive din Catalonia

• Portugalia – Departamentul de tineret al primăriei din 
Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim - Coordonator



Obiectivele proiectului

• Instruirea a 20 de tineri din teritoriile urbane 
defavorizate din zona C-lung Mold. cu un set de 
abilități considerate transversale și transferabile 
între sectoarele asociate cu activități sportive 
„urbane”, astfel încât să le poată folosi mai târziu 
pentru muncă sau activități de agrement;

• Crearea de puncte urbane în spații defavorizate, 
astfel încât să ofere tinerilor oportunitati de 
practicare a sportului, având la bază valorile 
egalității de gen și ale intregrării sociale;

• Consolidarea educației prin sport.



Proiectul a luat naștere în cadrul sesiunii Sport Info Day 2018

ERASMUS+ SPORT de la Bruxelles, întâlnire unde cei 5 parteneri 

au pus bazele ideii de proiect.



Activități

• Activitatea 1 - Portofoliu cu un set de activități sportive adaptate 

zonelor socio-economice defavorizate;

• Activitatea 2 - Elaborarea instrumentelor care operationalizează 

abilitățile grupului țintă: manageri si facilitatori;

• Activitatea 3 - Elaborarea a două ghiduri didatice: 

1) Orientări didatice pentru Jocurile Sportive Urbane- abilități pentru 

facilitatori;

2) Linii directoare didactice pentru manageri;

• Activitatea 4 - Campionate sportive  locale și internaționale

Harta locurilor de sport urbane europene.



Intâlniri tansnaționale

Portugalia și Spania



Intâlniri tansnaționale

Italia și Bulgaria



Activitati didatice pentru

obtinrea certificatelor de 

manageri și facilitatori
Antrenamente pentru   

campionatele locale



Rezultatele CampionatelorInternaționale

Locul II pe echipe
Locul I la individual       

masculin



Informații 

suplimentare

• https://www.facebook.com/pg/urbansportsgames/about/?ref=page_internal

• https://urbansportsgames.wordpress.com/?fbclid=IwAR1L54ljuPsvgjyQOxnSvks58w_ZgI4WG

GKVwE_4gGM2MZq-R1iiFGUh8L8

https://www.facebook.com/pg/urbansportsgames/about/?ref=page_internal
https://urbansportsgames.wordpress.com/?fbclid=IwAR1L54ljuPsvgjyQOxnSvks58w_ZgI4WGGKVwE_4gGM2MZq-R1iiFGUh8L8

