Minoség

Elismerés
Mobilitás

Oktatás
/képzés

Standardok

Foglalkoztathatóság
Munkaerő piaci
igényekre épülő
képzési programok
és képesítések

A VSPORT+ projekt
A VSPORT+ projekt fő célja, hogy a főbb szereplők bevonásával megismertesse
az ágazaton átívelő, az un. egész életen át tartó tanulás stratégiáját a sport és
rekreációs ágazatban elnevezésű módszertani eljárást és keretprogramot. A
projekt olyan tevékenységeket támogat, amelyek segítségével 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 valósul meg.

Az egész életen át tartó tanulás stratégiája a sport és rekreációs ágazatban (EOSE)
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AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS STRATÉGIÁJA A
SPORT ÉS REKREÁCIÓS ÁGAZATBAN

A sport és rekreációs ágazat gyorsan
fejlődik az Európai Unióban, amivel
párhozamosan a képzési és foglalkoztatási
kérdésekben új lehetőségek és kihívások
érik. A sport társadalomra és egyénre
gyakorolt jótékony hatása közismert, ám
ezt elérni csak akkor tudja, ha figyelembe
veszi és megoldja az újonnan adódó
lehetőségeket és kihívásokat:
A munkaadók igényeihez igazodva jól
képzett munkavállalókra van szükség;
A munkaadók és sportszövetségek
esetenként nem megfelelőnek találják az
elérhető képzéseket és képesítéseket;
A sportágazatban elérhető, egymásra
épülő és előmenetelt kínáló munkavállalói
kilátások nem tisztázottak, ami nélkül nem
lehet a legjobbakat a pályára vonzani vagy
pályán tartani. Gyakran a frissen képesítést
szerzettek sem találnak munkát;
A
sportágazat
kulcsszereplői
között gyakran felszínes és gyenge a
kommunikáció és az együttműködés;
Előfordul, hogy egy-egy képzés
nem besorolható a nemzeti képesítési
keretrendszerbe.

Mindezek következtében a sportágazat
nem tudja kiaknázni az abban rejlő
gazdasági és társadalmi lehetőségeket.
Válaszképpen az EOSE kifejlesztette az
egész életen át tartó tanulás stratégiáját a
sport és rekreációs ágazatban, röviden az
LLL sportstratégiát, ami:
Érti és anticipálja a jelenlegi és jövőben
szükséges tudást/képességeket;
Átláthatóvá és rugalmassá teszi a képzési
rendszert;
Támogatja a képzés és a munka világának
összekapcsolását;
Segíti összeilleszteni az oktatási és
képzési rendszert a munkaerő piaci
igényekkel;
Biztosítja a munkavállalók számára
a megfelelő tudás, képesség és
kompetenciák megszerzését;
Támogatja
a
képesítések
kompetenciák elismerését;

és

Fejleszti a mobilitást, a képesítések
átláthatóságát és az abba vetett kölcsönös
bizalmat.

2 AZ LLL SPORTSTRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSA

Az LLL sportstratégia, az általános
módszertannak
köszönhetően,
a
sportágazat
bármely
(szak)képzési
területét támogatja nemzeti vagy európai
szinten.
A stratégia kulcseleme a foglalkoztatási
standardok lefektetése. A standardok leírják
a munkavégzéssel kapcsolatos teljesítés/
teljesítmény szintjét és az ahhoz szükséges
tudás, képesség és készségelemeket.
A munkaadók és szakértők által
lefektetett standardok beazonosítják az
ágazathoz, alágazathoz vagy egy adott
foglalkozáshoz
szükséges
képesség
és
kompetenciaelemeket,
melynek
köszönhetően a képzés és a képesítés
megfelel a munkaerő piacnak.
Ezek a standardok jóváhagyásra és
felhasználásra kerülnek a nemzeti oktatási/
képzési rendszerben, hogy szorosabbá
váljon a képzés világa és a munka világa
közötti kapocs.
A változó kormányzati kezdeményezések
és szabályozások következtében a
sportágazat is át kell, hogy gondolja a
(szak)képzési rendszerét. A stratégia egy
olyan rugalmas módszertani eszköz,
aminek segítségével a sportágazat
minden szereplője dolgozhat a változó
körülményeket lereagálva.

3 AZ LLL SPORTSTRATÉGIA ELŐNYEI

A sportágazat oktatás és képzési rendszere a sportban a tagállamok között is eltérő, többnyire
különböző szereplőkkel (stakeholderekkel). A teljesség igénye nélkül, az alábbi előnyökkel
jár az egész életen át tartó tanulás a sportágazatban stratégiájának megvalósítása:
A KORMÁNYOK SZÁMÁRA

A MUNKAADÓK SZÁMÁRA

Elősegíti a munkaerőáramlást és az aktív
állapolgárság gyakorlását;

Segítséget nyújt a korszerű és hatékony
munkaerő képzéséhez;

Csökkenti a munkanélküliségi mutatót és
növeli a munkaerő termelékenységét;

Eszközt biztosít a jelenlegi munkaerő
készségének felméréséhez és célravezető
emberi erőforrás-politika bevezetéséhez;

Javítja a képzés
átláthatóságát;

minőségét

és

Elősegíti a képzési rendszerbe való
belépést és szorosabbra fűzi a képzés és
foglalkoztatás kapcsolatát.
A NEMZETI KÉPESÍTÉSI
SZÁMÁRA (Minisztériumok)

HATÓSÁGOK

Biztosítja a Nemzeti és Európai Képesítési
Keretrendszer elvein alapuló képzések és
képesítések fejlesztését;
Támogatja a sportágazat szakmai érdekei
által kialakított képesítési keretrendszert;
Megalapozza a munkaadók szemszögéből
nézve hasznos képző programokat.

Csökkenti a munkaerő elvándorlását
és munkaerő átképzésével kapcsolatos
költségeket;
Segíti a foglalkozási körökkel kapcsolatos
leírók elkészítését a munkavégzéshez
szükséges kulcselemek (képesség, készség)
meghatározásával.
AZ OKTATÓ/KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA
Segít beazonosítani a képzések és a
képesítések közötti különbségeket és
belátni az intézkedések szükségességét;
Támogatja a munkaadók elvárásaival
megegyező képzések és képesítések fejlesztését

A NEMZETI SPORTÁGAZAT SZÁMÁRA

Összeköttetést teremt a munkaadókkal
és a munkaerő piaccal;

Elismerést nyer a sportágazat, mint
jelentős tényező;

Elősegíti a képesítések nemzetközi
elismerését, azok szabad áramlását.

Egyaránt segíti a kisebb és nagyobb
sportszövetségeket;

AZ EGYÉNEK, MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA
Segít áttekinteni a képzési és karrier utakat

Biztosítja a sportszervezetek közötti
egyeztetést és a sport állami vezetése felé
kommunikált közös álláspont kialakítását;

Megkönnyítheti és szélesebb körben teszi
lehetővé a munkavállalást;

Szerepet vállal a sportszakemberképzésben és képzési utakat/programokat
fejleszt.

Segíti a karriertervezést azzal, hogy
felméri a tudás/képesség szintet, amire
képzési/karrier célok építhetők;
Elősegíti a képzési és a szakmai
továbbképzési rendszerbe való bejutást.
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MIÉRT ÉRDEMES HASZNÁLNI AZ
LLL SPORTSTRATÉGIÁT?

Az LLL sportstratégia sikere nagyrészt
attól függ, hogy mennyire sikerül
bevonni a sportágazat főbb szereplőit
(stakeholderek). Minden szereplőnek
megvan a maga szerepe, hogy a sport
és rekreációs ágazat képes legyen
megfelelni az azt érő kihívásoknak.
Az EOSE tagok és nemzeti képviselők
felkészülten támogatják az adott
tagállam sport és rekreációs ágazat
főbb szereplőinek nemzeti szintű
együttműködését.
Ez a megközelítés és az ismertetett
módszertan hasznos lehet az egész ágazat

és főbb szereplői számára. A VSPORT+
projekttagok ezúton is felajánlják
együttműködésüket
a
kormányok,
képesítési hatóságok (minisztériumok),
nemzeti
Olimpiai
bizottságok,
sportszövetségek, munkaadók, oktatási/
képzési intézmények és a munkavállalók
számára
az
LLL
sportstratégia
megvalósításához.
A VSPORT+ projekttel és az LLL
sportstratégiával
kapcsolatos
információkért
látogasson
el
a
www.vportplus.eu oldalra.

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.

