A LIFELONG LEARNING
STRATEGY FOR THE SPORT
ANDACTIVELEISURESECTOR

1 PĀRMAIŅU NEPIECIEŠAMĪBA

Sporta un Aktīva brīvā laika nozarei ir liels potenciāls, lai ietekmētu
valsts ekonomiku, nācijas veselību un sociālo vienotību.
Šo potenciālu arvien vairāk un vairāk apzinās valdības nacionālajā
un Eiropas līmenī. Tās izvērtē tradicionālos sporta modeļus
un nozarē ierosina jaunas darba iespējas, kuras iepriekš vairāk
organizēja ar brīvprātīgo un sabiedrisko darbību.
Lai šī nozare varētu izmantot piedāvātās iespējas un sasniegt
jaunus izaicinājumus, tai jāturpina mainīties un attīstīties. Galveno
lomu spēlē darbaspēks (algots/nealgots). Tā ir cilvēkiem svarīga
nozare, kas dod dažādas jaunas iespējas ikvienam piedalīties
sportā vai fiziskajās aktivitātēs, tāpēc šajā nozarē jāstrādā
darbiniekiem ar nepieciešamajām prasmēm un jāvada jauns

attīstīties spējīgs tirgus.
Mūžizglītības stratēģija Sportam un Aktīvam brīvajam laikam
nosaka ietvaru stratēģiskā virziena attīstībai, lai nodrošinātu
profesionālās izglītības, tālākizglītības un kvalifikāciju (PI sistēmas)
atbalstu darbaspēka attīstībai.
Izveidotā modeļa mērķis ir vienot izglītībā un nodarbinātībā
iesaistītās personas kopējai sadarbībai, nodrošinot PI sistēmas
atbilstību darbaspēka mērķiem un vajadzībām.

SPORTA UN AKTĪVA BRĪVĀ LAIKA NOZARE UN TĀS POTENCIĀLS (ESNO/EOSE)
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SPORTA UN AKTĪVA BRĪVĀ LAIKA NOZARES GALVENIE
IZGLĪTĪBAS UN TĀLĀKIZGLĪTĪBAS IZAICINĀJUMI

Lai īstenotu nepieciešamās pārmaiņas un lai šī nozare sasniegtu
savu potenciālu, izglītības un tālākizglītības jomā ir jāapsver
vairākas nozīmīgas problēmas
Darba devēji vēlas labi sagatavotus darbiniekus, kas atbilstu
arvien vairāk un vairāk prasīgo klientu un dalībnieku vajadzībām
Darba devēji un sporta federācijas bieži vien piedāvātos
kursus un kvalifikācijas uzskata par neatbilstošiem
Sporta nozarei nav skaidras karjeras un struktūras, kas
parādītu, kā šajā nozarē uzsākt un veidot karjeru. Taču tā ir
nepieciešama, lai piesaistītu labākos darbiniekus un izglītības
iestāžu absolventiem dotu iespēju atrast darbu
Starp dažādām iesaistītajām personām ir slikta saziņa un
sadarbība, jo nozare nav vienota un starp darba devējiem un PI
nodrošinātājiem nav organizētu kontaktu
Daudzās valstīs tālākizglītība sportā nacionālajā kvalifikāciju
struktūrā neietilpst
Tāpēc šī nozare kā ekonomisks un sociāls virzītājspēks
nesasniedz savu potenciālu sektor následne nevyužíva svoj
celkový potenciál ako ekonomický a sociálny mechanizmus.
economic and social driver.

3

IZGLĪTĪBAS UN TĀLĀKIZGLĪTĪBAS IZAICINĀJUMU RISINĀJUMS: MI SPORTA
STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANA

ESNO izglītības un tālākizglītības jomai ir izstrādājusi vienotu risinājumu: Sporta un Brīvā laika mūžizglītības stratēģiju (MI Sporta
stratēģiju).
MI Sporta stratēģija galvenokārt izstrādāta, lai:

Veicinātu saikni starp izglītības un nodarbinātības jomu

Izprastu un paredzētu darba tirgus situāciju, pārmaiņas un
nākotnē nepieciešamās prasmes

Pieskaņotu izglītību un tālākizglītību darba tirgus vajadzībām

Organizētu šo nozari, atbalstot Eiropas politikas un stratēģiskās
iniciatīvas, īpaši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru (EKI/EQF),
Eiropas kredītpunktu sistēmu profesionālajai izglītībai (EKPI/
ECVET) un Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūru
(EKNI/EQAVET)
Veicinātu salīdzināmas un elastīgas izglītības un tālākizglītības
sistēmas ar skaidriem mācīšanās un karjeras virzieniem
Iesaistītu šīs nozares galvenās ieinteresētās personas

Ar atbilstošām kvalifikācijām un mācību kursiem nodrošinātu
darbaspēkam nepieciešamās prasmes un kompetences
šajā nozarē veicinātu ekonomisko izaugsmi un sociālo ietekmi ,
Uzlabotu kompetenču un kvalifikāciju atzīšanu
Kvalifikāciju jomā atbalstītu mobilitāti, salīdzinātību un
savstarpējo uzticību

4 IESKATS SEPTIŅOS MI SPORTA STRATĒĢIJAS SOĻOS

Šajā nodaļā praktiski parādīti 7 MI Sporta stratēģijas soļi. MI
Sporta stratēģija ir izstrādāta tā, lai to varētu lietot un šajā nozarē
sasniegt daudzus uzdevumus izglītības un nodarbinātības jomā
plašs iesaistīto personu loks.
Stratēģija piedāvā kopīgu, saskaņotu pieeju, bet tās īstenošana
būs dažāda atkarībā no katras valsts sistēmas, iesaistīto personu
aktivitātēm un vajadzībām.

Ir svarīgi, ka 7 soļu modeli var izmantot gan Sporta un Aktīva brīvā
laika nozarē kopumā, gan arī tādās apakšnozarēs kā: veselīgs
dzīves veids vai āra brīvā laika un sporta nodarbes, vai arī kāds
individuālais sporta veids kā basketbols vai golfs utt. Aktivitātes
var veikt arī vietējā, valsts, Eiropas vai starptautiskajā līmenī.
Piedāvājot kopīgu un saskaņotu metodoloģiju, atsevišķās valstīs
vai apakšnozarēs veikto darbu viegli varēs salīdzināt ar paveikto
citās valstīs vai nozarēs.

SPORTA UN AKTĪVA BRĪVĀ LAIKA NOZARES MŪŽIZGLĪTĪBAS STRATĒĢIJA (ESNO/EOSE)

1. SOLIS: DARBA TIRGUS IZPĒTE

Pirmais solis ietver Darba tirgus izpēti (DTI), lai, lietojot dažādas
metodes, savāktu datus no dažādiem avotiem, lai iegūtu gan
pašas nozares, gan pašreizējā darba tirgus (algota/nealgota)
raksturojumu, lai izvērtētu potenciālu izaugsmei un pārmaiņām,
un lai noteiktu arī prioritārās jomas, kuras:

ietekmē ekonomisko izaugsmi un nozari
ir saistītas ar valdības plāniem un stratēģijām
(piem., veselība, izglītība, sports, ekonomika)
atbilst darba devēju un darba tirgus svarīgākajām vajadzībām
pārstāv ievērojamu daļu darbaspēka
prasa jaunas prasmes vai to uzlabošanu
Darba tirgus izpētē jāpievērš uzmanība vairākiem svarīgiem
komponentiem:
Kur cilvēki strādā un kas ir viņu darba devēji?
Informācijai, kas saistīta ar ekonomiku un darba tirgu (piem.,
nodarbināto skaits, brīvprātīgo skaits, darba devēju skaits un veids,
ieguldījums ekonomiskajā izaugsmē, galvenie virzītājspēki, jauni
tirgi, ziņas par darbaspēku, piem., līgumu veidi, apmierinātības
līmenis utt.)
Kādas ir nozares galvenās profesijas?
Informācijai par profesijām (piem., esošo profesiju klasifikācija,
karjeras iespējas un virzieni, tādu prioritāšu noteikšana kā
trūkstošās prasmes utt.)
Nodarbināto demogrāfiskajiem datiem (piem., vecums,
dzimums, kvalifikācija, iedzīvotāju izvietojums atbilstoši
nodarbinātībai utt.)
Dalības analīzei sportā un fiziskajās aktivitātēs (piem., kas, kā,
kur, cik bieži piedalās un tendences)
Šo pētījumu var veikt divējādi: netieši - analizējot valdības rīcībā
esošo statistiku, un tieši – ar anketēšanas un fokusgrupu metodes
palīdzību.

DARBA TIRGUS IZPĒTE
• Palīdz saprast darbaspēka
raksturojumu

Iegūtās informācijas galvenais lietojums būs apraksta veidošana
par saikni starp darba devējiem un nodarbinātajiem un
izvērtēšana, cik labi funkcionē darba tirgus, kādas ir trūkstošās
prasmes vai kādas prasmes jāuzlabo, kādas prasības jāizvirza
izglītībai, esošās PI sistēmas atbilstība, un arī galveno mūsdienās
un nākotnē nepieciešamo prasmju noteikšana.

•

Palīdz novērtēt galvenās mūsdienu
prasmes un darba tirgū trūkstošās
prasmes

•

Palīdz noteikt potenciālu izaugsmei

Šis solis ir kā sākumpunkts profesionālo standartu un kvalifikāciju
vai studiju programmu veidošanai ar mērķi attīstīt prioritāro
profesiju darbaspēku.

PROFESIONĀLĀ KARTE
•

Sniedz visaptverošu un konkrētu
nozares pārskatu

•

Nosaka galvenās darba jomas un
aktivitātes
Lezīmē nozares ieguldījumu
ekonomikā un tās ietekmi plašākos
sociālos jautājumos

•

2. SOLIS: PROFESIONĀLĀ KARTE

2. solis ir loģisks 1. soļa turpinājums, jo visus iegūtos datus par darba tirgu var izmantot informācijai Profesionālajā kartē. Abi soļi
jāapvieno, lai sniegtu visaptverošu un konkrētu pārskatu par nozari, par nodarbinātības jautājumiem un par vispārējām darba
aktivitātēm un galvenajām nodarbinātības jomām.
Profesionālā karte var būt kā ziņojums par nozari, apakšnozari vai kādu atsevišķu sporta veidu, un tā var sniegt šādu informāciju:

pamatziņas, ziņas par vēsturi, galveno nozares/ apakšnozares vai
sporta veida mērķi
valdības politikas un darbību novērtējumu
par dalības līmeni un dalībnieku sastāvu
par nozares ieguldījumu ekonomiskajā izaugsmē un arī
par plašākiem jautājumiem kā veselība, sociālā iekļaušana,
mikrorajonu attīstība, reģenerācija un izglītība
par nozares organizēšanu, t.i., par nozares organizatorisko
struktūru, kas ietver darba devēju un galveno iesaistīto personu
skaitu, apjomu, veidu, izmērus, viņu lomas un pienākumus
par nozares nodarbinātības veidiem un darba aktivitātēm,
t.i., informāciju par nodarbošanās veidu, paredzamajām
aktivitātēm un galvenajām mērķgrupām un arī nozares galveno
nodarbinātības jomu raksturojumu
par cilvēkiem, kuri strādā nozarē, t.i., statistiku par darbaspēka
daudzumu un tā raksturojumu, ietverot galvenos demogrāfiskos

datus un ģeogrāfisko izvietojumu. Par nodarbinātības veidiem
nozarē – piemēram, nodarbinātības atšķirības pa sezonām,
darba veidu pārsvars (pilnas slodzes, pusslodzes vai pagaidu),
brīvprātīgo darbinieku īpatsvars, darbaspēka raksturojums:
dzimums, raksturīgākais vecums utt.
par tendencēm un izaicinājumiem, kas ietekmē darbaspēku:
pārskats par galvenajiem izmaiņu radītājiem, kas ietekmē
darbaspēku
par izglītību un kvalifikācijām: kopsavilkums par galvenajām
darbaspēka kvalifikācijām, kuru varētu lietot, lai iestātos darbā,
un turpinātu profesionālo pilnveidi.
par karjeras iespējām: informācija par galvenajām iespējām
pilnveidoties un karjeras izaugsmi.
Profesionālā karte sniedz kontekstu un pamatu nozares,
apakšnozares vai konkrēta darba Profesionālo standartu, izglītības
un tālākizglītības stratēģiju izstrādei.

3. SOLIS: PROFESIONĀLIE DESKRIPTORI

3. MI Sporta stratēģijas solis ietver profesionālo standartu izstrādi nozares, apakšnozares vai individuāla sporta veida galvenajām
profesijām un darba aktivitātēm, kuras norādītas Profesionālajā kartē. Organizācijas bieži vien dažādi definē darbu, taču tā aktivitātes
būtībā ir tādas pašas. Šī soļa uzdevums ir noteikt kopējo.
Sporta un Aktīva brīvā laika nozares pieeja ir attīstība, lietojot dažādas darba metodes (piem., fokusgrupu) un vienkāršu dokumentu,
kas līdzinās darba apraksta paraugam un parasti ietver:
darba nosaukumu

attieksmes un personiskās prasības

darba aprakstu

kvalifikācijas un pieredzi

darba pienākumus

nepārtrauktu profesionālo attīstību

nepieciešamās prasmes un zināšanas

karjeras attīstību

Profesionālie deskriptori nosaka noteikta darba galvenos uzdevumus, prasmes un īpašības, un arī zināšanas, kvalifikācijas un karjeras
virzienus, un tādēļ ir noderīgi tālākai profesionālo standartu un kvalifikāciju izstrādei un karjeras iespēju noteikšanai.

4.SOLIS: FUNKCIONĀLĀ KARTE

Funkcionālā karte grafiski profesionālajā nozarē vai noteiktā
sporta veidā attēlo notiekošās darba aktivitātes.
Funkcionālās kartes var izveidot dažādiem sākuma līmeņiem:
• profesionālai nozarei (piem., āra sports, veselība un fitness)
• konkrētam sporta veidam (piem., golfs, basketbols, teniss)
• konkrētai profesijai (piem., treneris, tiesnesis)
Citiem vārdiem sakot, Funkcionālā karte sniedz pilnīgu visu
individuālā personāla biedru darba aktivitāšu pārskatu.
Funkcionālā karte sākumā definē noteiktas nozares vai profesijas
„Galveno mērķi” un tālāk parasti apraksta „Galvenās jomas”,
„Galvenās lomas” un „Galvenās funkcijas”, katrs nākamais līmenis
tiek aprakstīts detalizētāk nekā iepriekšējais – tas noskaidro,
kādas funkcijas jāveic, lai sasniegtu iepriekšējo funkciju.
Šo komponentu skaidrojums ir šāds:
Galvenais mērķis – nozares kopējās ‘misijas’ īss apraksts

FUNKCIONĀLĀ KARTE

Galvenās jomas – plašs darba jomu apraksts, bieži norādot,
ko veic viss personāls

•

Vizuāli attēlo visas nozares darba
aktivitātes

Galvenās lomas – komandas vai individuālu darbinieku
galveno funkciju apraksts

•

Tiek īstenotas nozarē, apakšnozarē,
konkrētā sporta veidā, konkrētā
profesijā,

•

Ietver pilnīgi visu individuālo
darbinieku veicamo funkciju pārskatu

•

Ir sākuma punkts Profesionālo
standartu izveidei.

Galvenās funkcijas - individuālu darbinieku funkciju apraksts
Visdetalizētākā Funkcionālās kartes daļa ir tā, kurā uzskaita
individuālo darbinieku „galvenās darba funkcijas”. Visi šie
komponenti veido pamatu Profesionālo standartu izveidei un
ļauj noteikt esošo standartu trūkumus.
Funkcionālās kartes veido ietvaru profesionālo standartu izveidei,
bet tās pašas par sevi nav profesionālie standarti.

Funkcionālās kartes piemērs: sporta veids - golfs
GALVENAIS MĒRĶIS:
Nodrošināt pakalpojumus, kuri sniedz pieredzi golfā un bagātina dzīves kvalitāti
GALVENĀ JOMA A::

GALVENĀ LOMA A1:

Attīstīt golfu kā sporta veidu un
dalībnieku sniegumu

Sniegt ieguldījumu golfa attīstībā

GALVENĀ FUNKCIJA A 11:
Veidot un uzturēt iespējas piedalīties un
uzlabot sniegumu golfā

5. SOLIS: KOMPETENČU IETVARSTRUKTŪRA
(PAMATOJOTIES UZ PROFESIONĀLAJIEM STANDARTIEM)

Kompetenču ietvarstruktūra izriet no Profesionālajiem
standartiem, kuros noteiktas kompetences, kuras apraksta
darbam nozarē nepieciešamās prasmes un zināšanas.
Profesionālie standarti ir Funkcionālās kartes paplašināts
turpinājums, „galvenās funkcijas” apskatot līmenī, kas apraksta,
kas indivīdiem jebkurā profesijā jāprot, standarts, kāds viņiem
jāsasniedz, un nepieciešamās zināšanas un izpratne.

Kompetenču ietvarstruktūras galvenais mērķis ir izveidot
kompetences, prasmju un zināšanu etalonu, pēc kura
profesionālās izglītības un tālākizglītības (PI) nodrošinātāji var
izmērīt kvalifikācijas un mācību kursus, lai parādītu, ka viņi izglīto
indivīdus, nodrošinot tiem darba tirgum vajadzīgo kompetences
minimumu.
Kompetenčný rámec je tiež možné využiť pre:

Profesionālie standarti ir konkrēti saistīti ar darbu un apraksta,
kādas vajadzības jāsasniedz darbavietā, un tās, neņemot vērā, vai
tas ir algots vai brīvprātīgā darbs.

definētu darbaspēka lomas

Standarti noteiktu lomu veikšanai un pietiekamam elastīgumam
ieskicē nepieciešamo pamatkompetenču, prasmju un zināšanu
minimumu, lai ļautu Eiropas valstīm un izglītības organizācijām
pašām interpretēt un lietot šo modeli savas valsts sistēmās.

noteiktu mācību un pilnveides vajadzības,

Profesionālajiem standartiem parasti ir nosaukums, norādīti
darba izpildes kritēriji, zināšanas un izpratne. Tālāk seko standarta
paraugs: nosaukums, darba izpildes kritēriji un zināšanu apraksts:

izstrādātu un uzlabotu darba aprakstus
vērtētu darbinieku prasmes
izveidotu un izstrādātu mācību programmas un mācību
materiālus
vērtētu mācību efektivitāti
definētu konkrētas kvalifikācijas
izstrādātu mācību programmas
Standartus var izmantot rūpnieciskajām struktūrām, piemēram,
profesionāļu reģistriem un arī lai izstrādātu darba prakses.

PARAUGS: DAĻA NO SPORTA VEIDA GOLFA PROFESIONĀLĀ
STANDARTA

A21 Golfa treniņu nodarbību plānošana
Izpildes kritēriji
1. Ar atbilstošām sākuma vērtējuma metodēm savākt nozīmīgu
informāciju
Zināšanas un izpratne
K1 Informācijas veidi, kurus var iegūt no dalībniekiem, ietver
informāciju par dalībnieku pieredzi, pilnveides pakāpi,
traumām, medicīnisko stāvokli, vispārējiem programmas
mērķiem, mācīšanās stiliem, izvērtējumiem un iepriekšējiem
treniņu plāniem, golfa treniņiem nepieciešamajām telpām.

KOMPETENČU IETVARSTRUKTŪRA
•
,
•

Izriet no Profesionālajiem standartiem,
kuros noteiktas kompetences
Profesionālie standarti ieskicē
nepieciešamo pamatkompetenču, prasmju
un zināšanu minimumu

•

Nosaka etalonu, pēc kura izglītības
iestādes var izmērīt kvalifikācijas un
mācību kursus

•

Garantē, ka izglītotāji nodrošina indivīdus
ar darba tirgum nepieciešamajām
prasmēm un kompetencēm

6. SOLIS: KVALIFIKĀCIJU UN MĀCĪBU
REZULTĀTU ROKASGRĀMATA

6. solis stratēģijā sasaista nodarbinātības un izglītības jomu. Kvalifikāciju un mācību rezultātu rokasgrāmata sniedz izglītības un
tālākizglītības nodrošinātāju un nacionālo kvalifikāciju vadītāju ieteikumus mācību programmu izstrādei, lai cilvēkiem palīdzētu
sasniegt darbam nozarē nepieciešamo kompetenci (atbilstošu profesionālajiem standartiem).
Mācību rezultātus var definēt kā „kompetences, prasmju un
zināšanu kopumu, ko indivīds iegūst un/vai spēj demonstrēt pēc
mācību procesa pabeigšanas” (CEDEFOP, 2003).
Papildus ieteikumiem mācību rezultātu pilnveidošanai un
saskaņā ar EKI/EQF un EKNI/EQAVET principiem mācību rezultātu
ietvarstruktūrai jānodrošina mācīšanas, kredītpunktu piešķiršanas
un novērtēšanas stratēģijas vadība.
Lai izpildītu šīs stratēģijas prasības un saskaņā ar Profesionālajiem
standartiem, izglītības nodrošinātājiem jāizstrādā mācību
rezultāti, mācīšanas un novērtēšanas stratēģijas. Standarti
nenosaka noteiktu mācību programmu izveidošanas struktūru,
jo par to ir atbildīgs izglītības nodrošinātājs. Tomēr standarti dod
tādu kā atbalsta punktu, lai izvērtētu, vai/kā tiek nodrošināta
saikne ar darba tirgu un kā tas palīdz studentiem iegūt darbu.

Kvalifikāciju un mācību rezultātu rokasgrāmata PI sistēmā ne
tikai pievērš uzmanību kvalifikācijām, bet tai jāsniedz ieteikumi
Profesionālajai tālākizglītībai (PTI), kas ir svarīga nozares mācību
portfolio daļa, kuras mērķauditorija parasti ir jau strādājoši
indivīdi. Ar Sporta nozarei nepieciešamos mācību rezultātus un
kvalifikācijas var nodrošināt profesionālās vai augstākās izglītības
joma.
Ja izglītība un tālākizglītība, izmantojot attiecīgus mācību
rezultātus, atbilst profesionālajiem standartiem un nozares
vajadzībām, tad nozarei būs kompetenti un kvalificēti darbinieki,
kas ļaus Eiropas sabiedrības saimē sasniegt nozares potenciālu.

7. SOLIS : KVALITĀTES
NODROŠINĀŠANAS PROCESS

Šo potenciālu var sasniegt, nodrošinot kvalitāti. Pirmais posms
kvalitātes nodrošināšanai ir sertifikāta izsniegšana indivīdam,
kas pabeidzis izglītības/tālākizglītības programmu un ir
uzrādījis standartos definētos mācību sasniegumus. Izglītības
nodrošinātājiem, kas izsniedz sertifikātus, jābūt iesaistītiem
kvalitātes atbilstības procesā, lai garantētu rezultātu. .

profesionālajos standartos definēto līmeni.

Kvalitātes nodrošināšanu var definēt kā „procesu, kas izglītības
vai tālākizglītības programmai piešķir akreditētas programmas
statusu, ko apstiprinājusi attiecīga likumdošana vai profesionālā
institūcija par iepriekš noteikto standartu sasniegšanu” (CEDEFOP,
2008).

Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas nacionālajā līmenī izstrādā
visā Eiropā. Tas parasti ir saistīts ar nacionālo kvalifikāciju
ietvarstruktūras izstrādi, un par šo procesu atbild valstu kvalifikāciju
aģentūras. Ir iespējams un arī vēlams kvalitātes nodrošināšanas
un sporta un aktīva brīvā laika nozares akreditēšanas sistēmu
nacionālajā un Eiropas līmenī apvienot.

Šo procesu var uzskatīt par izšķirošu, lai nodrošinātu efektīvu
PI sistēmu īstenošanu. Tas ir tieši saistīts ar izglītības un
tālākizglītības nodrošinātāju sniegto kvalifikāciju „apstiprināšanu”
un „akreditēšanu”. Kvalitātes Nodrošināšanas kontrole sniedz
pieaugošu pārliecību darba devējiem, profesijā strādājošajiem,
izglītības nodrošinātājiem un sabiedrībai, ka izglītības programma
atbilst izstrādātajam standartam.
Īpaši svarīgi, lai kvalitāti nodrošinātu 3.personas apstiprinājums,
ka izglītotāji ar nodrošinātajām kvalifikācijām nozarē sasniegs

Eiropas līmenī dalībvalstis un Eiropas Komisija izstrādā Eiropas
kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūru (EKNI/EQAVET), lai
veicinātu un kontrolētu nepārtrauktu nacionālo profesionālās
izglītības un tālākizglītības (PI) sistēmu pilnveidi.

Kvalitātes nodrošināšana ir MI Sporta stratēģijas pēdējais solis,
un tas garantē, ka pārējie šī modeļa soļi tiek veikti saskanīgi un
kvalitatīvi, nodrošinot kompetentu un kvalificētu darbaspēku.

KVALIFIKĀCIJU UN MĀCĪBU REZULTĀTU
ROKASGRĀMATA
•

Sniedz vadlīnijas nozares izglītības un
tālākizglītības nodrošinātājiem

•

Parāda un nodrošina saikni starp
izglītību un nodarbinātību

•

Ļauj izglītības nodrošinātājiem veidot
mācības atbilstoši Profesionālajiem
standartiem
Sniedz izglītības, kredītpunktu un
vērtēšanas stratēģu vadlīnijas

•
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ĪSTENOŠANA: IESPĒJAMIE AKTIVITĀŠU PIEMĒRI EIROPAS VAI
NACIONĀLAJĀ LĪMENĪ

Tālāk aprakstītās aktivitātes nebūt nav tieši pārņemamas, bet,
iespējams, tās vajag pielāgot atkarībā no reālās situācijas un
problēmām, ar kurām saskaras nozarē ieinteresētās personas. Tās
ir tikai piemērs iespējamām aktivitātēm, kādas var tikt īstenotas ar
MI Sporta stratēģijas soļu palīdzību.
VEIKT DARBA TIRGUS IZPĒTI
Dati par darbaspēka skaitu, par algotajiem un brīvprātīgajiem
darbiniekiem, nepieciešamajām prasmēm utt.
APRAKSTĪT GALVENĀS PROFESIJAS
Paraugi, kā aprakstīt galvenās profesijas, piemēram, trenera,
tiesneša, administratora u.c.
NODROŠINĀT KARJERAS VEIDOŠANAS VADLĪNIJAS
Informācija, kas palīdz cilvēkiem veidot karjeru algotā un
brīvprātīgo darbā

IZSTRĀDĀT PROFESIONĀLOS STANDARTUS
Kompetences, prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas un tiek
prasītas no darba devējiem, lai veiktu noteiktu darbu
IZSTRĀDĀT KONKRĒTAS KVALIFIKĀCIJAS UN KURSUS
Izglītības un tālākizglītības sasaiste ar profesionālo standartu
saturu
PIELĪDZINĀT EIROPAS KVALIFIKĀCIJU IETVARSTRUKTŪRAI (EKI)
Kvalifikācijas un kursus pielīdzināt EKI, lai atbalstītu mobilitāti un
salīdzinātību
IEVIEST KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS PROCESU
Ieviest procesus, kas noteiks, vai izglītības programma vai
kvalifikācija atbilstoši profesionālajiem standartiem nodrošina
kompetentus indivīdus

6 MI SPORTA STRATĒĢIJAS GALVENIE IEGUVUMI EIROPAS UN NACIONĀLAJĀ LĪMENĪ

EIROPAS LĪMENĪ

NACIONĀLĀ SPORTA KUSTĪBA

EIROPAS SAVIENĪBA

Iegūs lielāku atzinību kā svarīga sporta joma

Saskaņā ar ES politiku veicinās un palielinās ar darbu saistīto
mobilitāti
Samazinās bezdarbnieku skaitu un palielinās darbaspēka
ražīgumu
Uzlabos izglītības un mūžizglītības kvalitāti un salīdzinātību
Veicinās pieejamību izglītības un tālākizglītības sistēmām
Veicinās pilsoņu aktivitāti

Organizēs dažādu sporta veidu izglītību un attīstīs tālākizglītības
virzienus

Sekmēs augsti izglītotu un efektīvu darbaspēku un uzlabos
kompāniju/organizāciju darbību

EIROPAS SPORTA FEDERĀCIJAS

Nodrošinās (algota/nealgota) darbaspēka ir profesionālu un
kompetentu pienākumu izpildi

Būs Eiropā sporta federācijas piemērs
Izpratīs darba tirgus raksturojumu
un

Nodrošinās dialogu starp organizācijām un vienbalsību valdības
līmenī

DARBA DEVĒJI

Vienos izglītības un nodarbinātības „pasaules”

Nodrošinās kvalitatīvu
vajadzīgajām prasmēm

Nodrošinās atbalstu lielajām un mazajām federācijām

kompetentu

darbaspēku

ar

Nodrošinās elastīgu izglītības sistēmu ar vajadzīgajām
kvalifikācijām
Nodrošinās mūžizglītības iespējas (MI)
Nodrošinās saprotamu informāciju karjeras veidošanai
Nodrošinās ar darbu saistīto mobilitāti

NACIONĀLAIS LĪMENIS
Katrai Eiropas valstij ir noteikta sistēma, kas piemērota dažādām
ieinteresētajām pusēm, bet kopumā var atzīmēt, ka, ieviešot MI
Sporta stratēģiju, ikviena no ieinteresētajām pusēm būs ieguvēja
VALDIBAS

Noteiks darbaspēkam nepieciešamās prasmes un pilnveidos
pašlaik strādājošo/nākotnes darbaspēku
Novērtēs pašlaik strādājošā darbaspēka prasmes un īstenos
efektīvas darbā pieņemšanas, novērtēšanas un izglītošanas
sistēmas
Paturot visprasmīgākos darbiniekus, samazinās personāla
mainīgumu un darbā pieņemšanas izmaksas
Nosakot galvenās prasmes noteiktai profesijai, izstrādās
profesionālos deskriptorus
Atbalstīs plānu un kursu izstrādi izglītībai mājās
IZGLĪTĪBAS UN TĀLĀKIZGLĪTĪBAS NODROŠINĀTĀJI
Noteiks nepilnības un norādīs, kas vajadzīgs kvalifikācijām un
kursiem
Izstrādās kvalifikācijas un kursus atbilstoši darba devēju
vajadzībām

Uzsāks un palielinās ar darbu saistīto mobilitāti,

Izveidos saikni starp darba devējiem un darba tirgu

Samazinās bezdarbu un palielinās darbaspēka produktivitāti

Nodrošinās kvalifikāciju pārnesamību starptautiskā līmenī

Uzlabos izglītības un tālākizglītības kvalitāti un salīdzinātību

Palielinās ieguldījumu prasmju un kvalifikāciju pilnveidei

Veicinās pieeju izglītības un tālākizglītības sistēmām
Vienos izglītības un nodarbinātības „pasaules”
Veicinās pilsoņu aktivitāti
Nodrošinās iespēju sabiedrībai investēt vajadzīgajās
kvalifikācijas, kuras sekmēs nodarbinātību un sporta ekonomisko
attīstību
NACIONĀLĀ LĪMEŅA KVALIFIKĀCIJU VADĪTĀJI
Nodrošinās tādu kvalifikāciju un izglītības programmu izveidi,
kuru mācību rezultāti, līmeņi un kredītpunkti būs saskaņā ar NKI
un EKI principiem
Atbalstīs nozares vadīto Kvalifikācijas ietvarstruktūru
Atbilstoši darba devēju vajadzībām izstrādās konkrētas
izglītības programmas

INDIVĪDI/DARBINIEKI
Noteiks skaidrus mācību un karjeras virzienus
Atradīs darbu un plašākas karjeras iespējas,
Novērtēs savu prasmju līmeņus, izvirzīs
profesionālajā jomā un būs apmierinātāki ar darbu

uzdevumus

Uzlabos karjeras paaugstināšanas iespējas un izstrādās savu
izglītības plānu
Motivēs citus mācīties, iegūs jaunas zināšanas un attīstīs jaunas
prasmes
Iegūs labāku pieeju izglītībai un atbalstu profesionālajai
pilnveidei
,
Noteiks trūkstošās prasmes un karjerā saskatīs daudzas iespējas
izmaiņām

7 KĀPĒC IESAISTĪTIES MI SPORTA STRATĒĢIJĀ?

MI Sporta stratēģijas panākumi lielā mērā atkarīgi no galveno
ieinteresēto pušu līdzdalības šīs konkrētās nozares nacionālā
līmeņa izglītības un nodarbinātības procesā. Risinot svarīgus
sporta un aktīva brīvā laika nozares jautājumus, dažādām
ieinteresētajām pusēm būs nozīmīga loma.
ESNO biedriem un sūtņiem ir stingra nostāja iedrošināt un
atbalstīt nacionālajā līmenī ieinteresēto pušu sadarbības attīstību.
Takýto prístup pozitívne vplýva na sektor ako celok a na jeho
kľúčové zainteresované strany.

Šī pieeja var pozitīvi ietekmēt nozari kopumā un arī galvenās
ieinteresētās puses. PSPORT+ komanda gribētu sadarboties
ar valdībām, kvalifikāciju vadītājiem nacionālajā līmenī, sporta
federācijām, nacionālajām olimpiskajām komitejām, darba
devējiem, izglītības un tālākizglītības nodrošinātājiem un
darbiniekiem, lai sniegtu turpmāku informāciju par MI Sporta
stratēģiju un atbalstītu tās pārnesi un īstenošanu, lai nodrošinātu
izmaiņas Eiropas un/vai nacionālajā līmenī.

E-mail : info@vsportplus.eu
Telephone : +33 (0) 437 431 939
Website : 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.

