SEMINAR INSTRUCTIV PENTRU ANTRENORI

05-06 IULIE 2021, CPSN Vadul lui Vodă

Ora

AGENDA

09:30 – 10:00

Program

ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR

Eliberarea materialului didactic

10:00 – 10:30

10:30 – 11:30

11:45 – 12:30

12:45 – 13:20

ÎNTRODUCEREA PROIECTULUI & PREZENTARE GENERALĂ

CEBAN Natalia FMF

Foto de grup
VIZIONAREA ANTRENAMENTULUI

Lucru în grupe
SAFEGUARDING - PROTECȚIA COPILULUI

PATRAȘ Svetlana

MARDARI Victor
PRÎNZ

13:25 – 14:00

PREZENTARE DESPRE ÎNDRUMĂTOR

BEȘETI Radu

SUBBOTINA Elena

14:10 – 15:00

PREZENTARE CUI? CE? CUM?

BEȘETI Radu

SUBBOTINA Elena

15:15 – 16:20

POVESTIREA DISNEY

BEȘETI Radu

SUBBOTINA Elena

16:30 – 17:00

FEEDBACK ȘI ÎNCHEIEREA SEMINARULUI

STAFUL

Natalia CEBAN
COORDONATOR PROIECTULUI

Diana BULGARU
COORDONATOR MARKETING
Svetlana PATRAȘ – Coordonator
Victor MARDARI– Asistent Coordonatorului
FOTBAL SIGUR PENTRU COPIII DIN MOLDOVA

Elena SUBBOTINA
Radu BEȘETI
ANTRENORI-INSTRUCTORI

PROIECTUL UEFA PLAYMAKERS DISNEY
o activitate sportivă fără precedente…
o stimularea interesului de a descoperi pentru prima dată fotbal în
rîndul fetelor cu vârste cuprinse între 5 și 8 ani…
•

Familiarizarea fetelor cu fotbal prin oferirea unui mediu care pune accentul pe
distracție, prieteni și fotbal;

•

Program de antrenamente inedite și personalizate, care se bazează pe imaginația (inspirat de
poveștile și personajele Disney) ca instrument de pregătire și de dobândire a aptitudinilor
fotbalistice;

•

Dezvoltarea capacităților fizice ale fetelor și încurajarea unei legături permanente cu fotbalul,
pe întreg parcursul vieții.
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Lansarea programului

Educația antrenorilor
Proiectat de experții
UEFA
Experții UEFA creează module
educaționale

FMF întroduce și predă
programul de la UEFA, pentru 2
antrenori din fiecare “centru”

Livratori = antrenori, profesori,educători,
profesioniști în îngrijirea copiilor etc.

Program atrage noi antrenori de sex
feminin în fotbal

Intrați în programul educației antrenorului
UEFA
Va fi inclus în noua licență UEFA ‘D’

Cronologie și lansare

Invitație în proiect

Stabilirea centrelor

IN

Cererile

26 Playmakers
centre acceptate

Cronologie și lansare
Lansarea
proiectului

1 Bloc

2 Bloc

10 săptămâni

10 săptămâni

Seminar online
cu managerii

Planificare
2022
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Seminare online
manageri & antrenori

IUL

AUG

Realizarea
programului Bloc 1

SEP

OCT

Realizarea
programului Bloc 2

NOI

DEC

IAN

Raportare
Feedback

Conținutul Programului
• Fete cuprinse cu vîrsta între 5 și 8 ani;
• Fiecare locație va organiza două blocuri de 8-10 sesiuni săptămânal
În total 20 de sesiuni pe an;
• În afara curriculumului școlar;

•

30 de fete trebuie să participe la o sesiune Playmakers.
Fiecare bloc trebuie să fie format de alte 30 fete. În total 60 de
fete vor participa anual în fiecare “centru”;

• Minim 2 adulți la fiecare sesiune și unul pentru fiecare 10 participanți
• cel puțin doi antrenori
• unul dintre care o femeie
Participanții pot lua parte la mai multe blocuri de sesiuni, dar ar trebui să fie
• încurajați să urmeze să practice fotbal în cluburi sau școli sportive.

Echipament
Toate centrele Playmakers vor avea echipamente ce poartă marca
Playmakers: mingi, conuri mari și mici și veste.

• 30 de mingi Playmakers
• 30 de veste Playmakers
• 30 conuri mici
• 30 conuri mari
2 plase pentru mingi Playmakers
Toate activități organizate strict cu echipament eliberat!
Echipamentul este eliberat pentru 3 ani!

CERCETARE & EVALUARE

ETAPELE EVALUĂRII
Etapa 1

INFORMAȚIE
PREALABILĂ

Etapa 2

REZULTATE GENERALE
1 BLOC

După desfășurarea programului
Ancheta pentru participanți

Toate asociații și centre

Toate asociații și centre

Etapa 3
REZULTATE GENERALE
2 BLOC

După desfășurarea programului
Ancheta pentru participanți

Toate asociații și centre

Etapa 4
REZULTATELE
PARTICIPANȚILOR

Colectarea datelor

asociații și centre selectate

RECOMANDĂRILE PENTRU ÎNREGISTRARE
Înregistrarea ar trebui să aibă loc electronic
(Google Format, tabel Excel etc. )
Colectarea a datelor de înregistrare vizează colectarea
următoarelor date de la toți participanții înainte de
începerea programului:






Numele complet al copilului;
Adresa de e-mail a familiei și numărul de contact;
Data de naștere a copilului;
Nivelul curent al participării la fotbal a copilului;
Consimțământul pentru fotografie / video în scopuri
promoționale și de cercetare;
 Consimțământul de a fi contactat prin e-mail / telefon în
scopuri de cercetare;

RECOMANDĂRILE PENTRU ÎNREGISTRARE
 Nivelul curent al participării la fotbal a copilului:
a) nu a mai jucat niciodată;
b) a mai jucat înainte, ci doar cu prietenii și familia (nu în
cadrul organizat, cum ar fi un club sau o echipă școlară);
c) a jucat regulat pentru un club și / sau echipa școlii;
d) a jucat într-un program / club selectat pentru jucători de
mare capacitate;
 Consimțământul pentru fotografie / video în scopuri
promoționale și de cercetare
Aceasta ar trebui să fie o formă voluntară pe care părinții o
pot bifa și nu o declarație obligatorie.

ANCHETAREA PENTRU ANTRENORI, PĂRINȚI ȘI COPII
Federația Moldovenească de Fotbal va distribui două anchete online după fiecare bloc
a programului Playmakers.
1. Anchetă va fi adresată ANTRENORILOR

2. Anchetă va fi adresată PĂRINȚILOR și COPIILOR

ÎNTREBĂRI ?

ACORD
privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Subsemnatul/a............................................................................................ Data nașterii ……………………………………...
IDNP................................................................................., Buletin de identitate........................................................................
Adresa domiciliului/reședinței....................................................................................................................................................
Tel. ……………………………………………………….. email ……………………………………………………….……
Prin prezentul acord îmi exprim în mod expres consimțământul la prelucrarea de către Federația Moldovenească de Fotbal
(FMF) a datelor mele cu caracter personal, care sânt oferite de către mine, în scopul participării/înregistrării în cadrul
Proiectului „UEFA Playmakers Programme”, organizat sub egida FMF, inclusiv pentru introducerea acestor date în
sistemul de gestiune a bazelor de date „COMET”.
Confirm că sânt informat/ă cu prevederile art. 12 din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
Confirm că mi s-au adus la cunoștință drepturile mele prevăzute în art.12-18 din Legea nr. 133/2011 (dreptul de a fi
informat, dreptul de acces, de intervenție, de opoziție, precum și de a mă adresa în instanța de judecată, în contextul
prelucrării efectuate asupra datelor cu caracter personal ce mă vizează).
Am luat cunoștință de faptul că datele cu caracter personal vor fi prelucrate cu respectarea regimului de securitate și
confidențialitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2011 și Hotărârii Guvernului nr. 1123/2010 „Privind
aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor
informaționale de date cu caracter personal”.

ACORD
privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Subsemnatul/a............................................................................................
Data nașterii ……………………………………...
IDNP.................................................................................,
Buletin de identitate........................................................................
Adresa domiciliului/reședinței............................................................................................................
Tel.……………………………………………………….email ………………………………………

Am fost informat/ă că, prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în vederea realizării atribuțiilor FMF pentru
implementarea/desfășurarea proiectului și participarea/înregistrarea în cadrul Proiectului „UEFA Playmakers
Programme” și aceste date vor fi prelucrate/stocate pe perioada realizării proiectului.
Am fost informat/ă că în scopul prelucrării exacte a datelor mele cu caracter personal, am obligația de a aduce la
cunoștința FMF date veridice, precum și orice modificare survenită asupra datelor mele personale.
Am fost informat/ă că datele cu caracter personal pot fi împărtășite cu organizațiile internaționale FIFA/UEFA sau alți
parteneri de proiect, inclusiv prin înregistrarea în sistemul de gestiune a bazelor de date „COMET”. Partenerii menționați
nu au dreptul să utilizeze datele în scopuri proprii.
Am fost informat/ă că datele mele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților publice precum și altor instituții
abilitate la solicitarea instanțelor judecătorești sau organelor de cercetare penală, inclusiv, pentru transmiterea acestor
date organelor competente în scopul verificării lipsei antecedentelor penale.

Condiții speciale
Accept utilizarea fotografiilor/spoturilor video, în care figurează
imaginea mea, în scopuri promoționale și de cercetare, necesare realizării
obiectivelor proiectului.
Accept să fiu contactat/ă de către reprezentanții partenerilor implicați în
proiect, în scopuri de cercetare, necesare realizării obiectivelor proiectului, prin:

Sunt conștient că în cazul în care refuz colectarea datelor cu caracter personal pentru a îndeplini responsabilitățile FMF,
nu voi putea fi înregistrat și nu voi putea participa în cadrul Proiectului „UEFA Playmakers Programme”.

e-mail

În consecință, îmi dau consimțământul pentru prelucrarea, transmiterea și stocarea datelor cu caracter personal în cadrul
FMF.

telefon

Condiții speciale
Accept utilizarea fotografiilor/spoturilor video, în care figurează imaginea mea, în scopuri
promoționale și de cercetare, necesare realizării obiectivelor proiectului.
Accept să fiu contactat/ă de către reprezentanții partenerilor implicați în proiect, în scopuri
de cercetare, necesare realizării obiectivelor proiectului, prin:

DA

NU

X

X

NU

DA
x

e-mail

Semnătura …………………………….

telefon

Semnătura …………………………….

Data …………………………………

Atenție ! Acest document conţine date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidenţă nr.0001261 înregistrat în Registrul de evidenţă
al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condiţiile
prevăzute de Legea Nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

Data …………………………………

Vă doresc mult succes în programul UEFA Playmakers
inspirat de universul Disney!

