Nodarbinat ba

3 VSPORT + PROJEKTS

VSPORT+ projekts galvenie mērķi ir:
Nodrošināt veiksmīgu Mūžizglītības
stratēģijas izplatīšanu starptautiskajā,
Eiropas, nacionālajā, reģionālajā un
vietējā līmenī
Pamudināt un atbalstīt Stratēģijas
ieviešanu un īstenošanu visos līmeņos

pasaules valstu partneru atbalstam
no Austrālijas un Jaunzēlandes,
ir patiešām gandarīta par iespēju
izstrādāt šo pretenciozo projektu,
kuram ir potenciāls veicināt sporta
nozarei nepieciešamās izmaiņas, lai
kļūtu par svarīgu Eiropas līmeņa nozari.

Veicināt izmaiņas profesionālajā
izglītībā, lai nodrošinātu tās atbilstību
nodarbinātības un mobilitātes mērķim.

Eiropas Sporta un nodarbinātības
observatorijas (EOSE) vadītais projekts
noris no 2011, gada novembra līdz
2014, gada martam un finansiāli to
atbalsta Eiropas Komisija

EOSE, pateicoties tās nacionālo sūtņu
tīklam visā Eiropā un divu trešo

Detalizētāku informāciju par projektu
skatīt www.vsportplus.eu

Standarti

Prasmes

E-pasts : info@vsportplus.eu
Tel : +33 (0) 437 431 939
Mājas lapa : www.vsportplus.eu
EOSE Secretariat - 1, Grande rue des Feuillants
69001 Lyon - France
Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.
Šī publikācija (VSPORT+) atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt
atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Saikne starp izglītību
un nodarbinātību

Sadarb ba

1 JOMA UN IESPĒJAS

Sports un aktīvs brīvais laiks ir nozare,
kurā prasmīgs un kvalificēts darbaspēks
zemākajā vai augstākajā līmenī ir īpaši
svarīgs, lai gūtu panākumus.
Šai nozarei attīstoties, acīmredzama
plaisa
ir
starp
izglītības
un
nodarbinātības jomām.
Viens no iemesliem - darba devēji un
federācijas bieži vien nenovērtē sporta
kvalifikāciju un mācību programmu
nozīmi.
Sports ir neatņemama sabiedrības

dzīves daļa, kurā iesaistās procentuāli
liels iedzīvotāju skaits, un tam ir
milzīgs potenciāls, lai ietekmētu
tādas plašas Eiropas un savas valsts
jomas kā veselība, sociālā iekļaušana,
izglītība un šobrīd arī reģenerācija un
ekonomiskā izaugsme.
Ja sporta nozarei jāpieņem šie
izaicinājumi un plašāk pozitīvi
jāietekmē citas sfēras, strādājošajiem
vai
brīvprātīgajiem,
lai
varētu
piedalīties darba tirgū, jābūt ar sporta
nozarei nepieciešamajām prasmēm un
kompetencēm.

2

MŪŽIZGLĪTĪBAS STRATĒĢIJA SPORTA UN AKTĪVA BRĪVĀ
LAIKA NOZARĒ

Atbilstoši Eiropas politikām un
stratēģiju
iniciatīvām
ESNO
ir
izstrādājusi kopēju Mūžizglītības
stratēģiju sporta un aktīva brīvā laika
nozarei.
Galvenais uzdevums – nodrošināt
mehānismu, kurš vienotu izglītības un
nodarbinātības jomas, un ar atbilstošu
kvalifikāciju un mācībām garantētu
darbaspēkam vajadzīgās prasmes.
Nozarei
standartu

nosacītu
profesionālo
izstrāde ir viena no

Mūžizglītības stratēģijas svarīgākajām
daļām, ar konkrētiem standartiem
cilvēku darbībai paredzot, kādi
darba sasniegumi sagaidāmi, kādas
zināšanas un prasmes vajadzīgas, lai
strādātu efektīvi.
Standarti, kurus izstrādā darba devēji
un eksperti, nosaka katrai noteiktai
nozarei, apakšnozarei vai konkrētai
profesijai nepieciešamās kompetences
un prasmes, kas ir vērtīgs resurss, lai
nodrošinātu kvalifikāciju un mācību
atbilstību darba tirgus prasībām.

