3 A VSPORT+ PROJEKT

A VSPORT+ projekt főbb célkitűzései:
Az egész életen át tartó stratégia
sikeres disszeminációja nemzetközi,
európai, nemzeti, regionális és helyi
szinten
A módszer alkalmazásának és meghonosításának elősegítése mindezeken a szinteken
A szakképzés és felnőttképzés átalakulásának ösztönzése a munkaköröknek jobban megfelelő végzettség és
nagyobb fokú mobilitás biztosítására.
Az EOSE szervezete az európai nemzeti
képviselők és az EU-n kívüli ausztrál és
új-zélandi partnerek segítségével nagy

Oktatás

Foglalkoztatás

és örömteli feladatnak tekinti a projekt
végrehajtását, melynek keretében
a sportágazat európai szinten is
jelentőssebbé, szervezettebbé és
erősebbé válhat.

Standardok

Az
Európai
Sport
és
Sportfoglalkoztatási
Observatory
Központ (EOSE European
Observatoire
of
Sport
and
Employment) által vezetett projekt
2011. november és 2014. március
között
az
Európai
Bizottság
támogatásával fut.
A projekttel kapcsolatos további
információ a www.vsportplus.eu
oldalon található.

Képességek

E-mail : info@vsportplus.eu
Tel : +33 (0) 437 431 939
Internet : www.vsportplus.eu
EOSE Secretariat - 1, Grande rue des Feuillants
69001 Lyon - France
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre.
Ez a kiadvány (VSPORT+) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ
felelõssé az abban foglaltak bárminemû felhasználásért.

A képzés és munka
világának összekapcsolása

Együttmuködés

1 A SPORTÁGAZAT ÉS ANNAK KIHÍVÁSAI

A sport a nemzetgazdaság azon
ágazata, melynek középpontjában
az emberek állnak: a gyermekek és
kezdők sportjától a szabadidősporton
át az élsportig.
A sportágazat bővülésével, a sportolási
szokások változásával megfigyelhető,
hogy a képzés világa és a sport világa
nincs teljes összhangban.
Ennek egyik következménye, hogy a
sportképesítések nem teljesen fedik
le a munkaadók (sportvállalkozások,
szövetségek) változó igényeit.

A sport a lakosság nagy százalékát, és
szinte minden közösségét érinti, amivel
a nemzeti és európai szakpolitikák
fontos kérdéseit képes szolgálni:
egészségügy, oktatás, társadalmi
integráció és gazdasági regeneráció és
növekedés.
Ezeknek a kihívásoknak a sportágazat
csak
jól
képzett
szakemberek
munkájával (fizetett vagy önkéntes)
képes megfelelni, akik a szakmai
feladatra a legjobb felkészítést
kapják és megfelelő szintű képesítést
szereznek.

2

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS STRATÉGIÁJA
A SPORT ÉS REKREÁCIÓS ÁGAZATBAN

Az európai szakpolitikákkal és
stratégiai
kezdeményezésekkel
összhangban az EOSE egy általános, az
egész életen át tartó tanulást szolgáló
stratégiát dolgozott ki a sport és
rekreációs ágazat számára.
A módszertani eljárás alapvető célja,
hogy a képzés és a munka világának
összekapcsolásával
a
munkaerő
számára piacképes tudást és képesítést
biztosítson.
Az egész életen át tartó tanulást
szolgáló stratégia egyik kulcseleme
a munkavégzést központba állító
foglalkozási standardok használata.

Ez
határozza
meg
a
munkaműveletekkel
kapcsolatos
(minőségi
és
mennyiségi)
standardokat, és ugyanez a tartalom
határozza meg az ismereteket és
képességeket/készségeket, amelyekre
a munkavállalónak szüksége van a
hatékony munkavégzéshez.
A munkáltatók és szakértők által
kidolgozott
ágazati,
alágazati
vagy akár munkakörre vonatkozó
standardok a tudás, a képességek és
a kompetenciák meghatározásával
fontos lépést jelentenek afelé, hogy
a képzés és a képesítés megfeleljen a
munkaerő piaci elvárásoknak.

