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Thể thao ngày nay đã trờ thành một
hiện tượng xã hội phổ biến và

chúng ta có nghĩa vụ phải thay đổi
các quan niệm, thúc đẩy việc thực

hành và chú trọng đến phần thực

hiện và kết quả cuối cùng.

 

Thể thao và các hoạt động thể chất
được kết nối chặt chẽ với nhau có

mối quan hệ trực tiếp đến sức khỏe
của mọi người và là yếu tố giúp ích

cho việc hoà nhập, chia sẻ các giá

trị văn hoá, xã hội
 

Thể thao đóng vai trò trung tâm

trong việc giáo dục và đào tạo giới
trẻ và nên được coi là đòn bẩy cho

sự phát triển của các giá trị xã hội.
 

Do đó, thể thao là hoạt động có

tương tác duy nhất dành cho tất cả
mọi người, đại diện cho các thái cực

cảm xúc có thể tạo nên tác động
trong nhiều ngữ cảnh khác nhau.

 

Chúng ta nên phát huy ưu điểm này

của thể thao bằng cách kết nối mọi
cầu thủ nhằm phát triển mục tiêu

chung
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Dự án AC Milan Academy -

Scuola Calcio cung cấp giáo án

giáo dục nói chung và bóng đá

nói riêng , cho phép đối tác liên

kết đảm nhận vai trò dẫn dắt trẻ
em phát triển về mặt thể thao

và về mặt con người .
 

AC Milan nhận thức được vai trò

của người đứng đầu làm công

tác giáo dục trong Học viện , mà

thông qua Bóng đá , sẽ tạo ra và

thúc đẩy một nền văn hoá thể
thao mới giữa các bé với nhau
và những nhân vật có liên quan :

phụ huynh , chuyên gia và nhà

quản lý .

 

AC Milan hỗ trợ tổ chức các

hoạt động bóng đá cho trẻ em

dưới 18 tuổi , huấn luyện đội ngũ
nhân viên và khuyến khích đối
thoại với nhau và với phụ huynh

và các tổ chức khác nhằm lan

toả giá trị thể thao và giá trị của
Milan
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ĐỂ GIÁO DỤC THÌ CHÚNG TA PHẢI TẠO RA CẢM XÚC NHƯNG MÀ PHẦN LỚN MỌI NGƯỜI
LẠI CÓ QUAN NIỆM SAI LẦM LÀ KHÔNG CÓ CHUYỆN HỌC MÀ VUI, VUI MÀ HỌC.
 

BẢNG GIÁ MÙA GIẢI 2019/2020
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Việc đào tạo HLV, nhà quản lý

và phụ huynh có thể được coi

là một trong những điểm
mạnh nhất của Học viện Milan

và là công cụ để đối tác của AC

Milan có thể làm quen, phân

tích, và biến phương pháp

Milan thành của riêng mình

 

 

Đây là lý do tại sao mà nhân

viên của Học viện Bóng đá AC

Milan có một kế hoạch làm

việc cụ thể, phù hợp với nhu
cầu của mọi đối tác.

 
MỤC TIÊU: QUẢNG BÁ PHƯƠNG PHÁP MILAN BẰNG CÁCH CHIA SẺ QUY TRÌNH ĐỐI THOẠI NHẰM HƯỚNG
ĐẾN VIỆC TẠO RA VĂN HOÁ THỂ THAO, ĐÀO TẠO VÀ ÁP DỤNG CÁC KỸ NĂNG TỔ CHỨC

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT NGƯỜI Ý 
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HLV của AC Milan có bằng C của UEFA

Trung tâm Đào tạo Bóng
đá Trẻ Việt Nam  (VFF)
 Lê Quang Đạo, Nam Từ
Liêm, Hà Nội


