PROJEKT PT. „PLAN NA
UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁPRACY I
ZATRUDNIENIE W SEKTORZE
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU
Rozwijanie nowych umiejętności
wymaganych od aktualnych i
przyszłych pracowników
Poprawa zatrudnienia młodych
osób

Partnerzy:
European Confederation
of Outdoor Employers
European Network of Sport Education
Fundación España Activa
Akademia Wychowania Fizycznego i
Sportu im. Jedrzeja Sniadecki
International Council For Coaching
Excellence
Sport Ireland

Wspieranie przedsiębiorczości i
rozwoju
Finansowanie z programu: Erasmus+
Sport, Collaborative Partnership

3 lata realizacji
(1/01/2018 to
31/12/2020)

Przyczynianie
się do
zwiększania
szans młodych
ludzi na
zatrudnienie i
tworzenia
miejsc pracy w
sektorze
sportu i
aktywnego
wypoczynku

Tworzenie
podstaw
naukowych
służących
identyfikowaniu
luk w
umiejętnościach
zawodowych
oraz promowaniu
korzyści
płynących z
uczenia się i
zdobywania
kwalifikacji
zwiększających
szanse na
zatrudnienie i
poprawę
osobistego
dobrobytu.

Koordynator: EuropeActive
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House of Sport
Avenue des Arts / Kunstlaan 43,
B-1040 Brussels, Belgium

www.europeactive.eu

ROZWIĄZANIA W
KIERUNKU
UMIEJĘTNOŚCI
SPECYFICZNYCH DLA
SEKTORA AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU

Projekt

O PROJEKCIE
Postęp technologiczny i globalizacja
stanowią wyzwanie dla sektorów rynku i
światowej gospodarki. Komisja
Europejska podkreśla teraz rolę i
odpowiedzialność sektorów w zakresie
szukania specyficznych dla nich
rozwiązań w ramach Nowego Programu
Umiejętności dla Europy (New
Skills Agenda for Europe) i uruchomienia
planu współpracy sektorowej.
Sektor Aktywnego Wypoczynku –
połączenie aktywności fitness i outdoor –
od wielu lat intensywnie pracuje nad
budowaniem własnego planu rozwoju
umiejętności. Docenia przy tym
znaczenie współpracy i wsparcia
europejskich narzędzi i zasad, na których
opiera się funkcjonowanie sektora
Aktywnego Wypoczynku (rekreacji
ruchowej) w odniesieniu do szerszego
sektora sportu.
Projekt pt. „Plan na Umiejętności
Współpracy i Zatrudnienie w Sektorze
Aktywnego Wypoczynku” jest ważną
kontynuacją działań rozwijanych od
ponad 15 lat.
Ten projekt jest wkładem sektora
Aktywnego Wypoczynku
w opracowanie nowych ram
dla strategicznej współpracy między
kluczowymi interesariuszami.

„Plan na Umiejętności
Współpracy i Zatrudnienie
w Sektorze Aktywnego
Wypoczynku” (BLUEPRINT
for skills cooperation and
employment in Active
Leisure) - plan długofalowy

Badanie EU28 na temat
bieżącego funkcjonowania
kwalifikacji w sektorze
aktywnego wypoczynku

1
Utrzymanie i
wzmocnienie roli sojuszu
dla umiejętności w
sektorze aktywnego
wypoczynku

Badanie prognozowanych
umiejętności

3
Ustanowienie Europejskiej
Instytucji Certyfikującej dla
sektora Aktywnego
Wypoczynku

2
12

4
Uznawanie
indywidualnych
osiągnięć za pomocą
systemu identyfikacyjnej
karty zawodowej.

Włączanie kwalifikacji z
sektora Aktywnego
Wypoczynku do
krajowych systemów
kwalifikacji

Badanie i
ukierunkowywanie
rozwoju nowych
kwalifikacji,
funkcjonowania
instytucji certyfikujących,
a także procedur
uznawania wcześniejszej
edukacji oraz
osiągniętych efektów
uczenia się
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8
Walidowanie uczenia się
nieformalnego i pozaformalnego
w sektorze Aktywnego
Wypoczynku

7

Analiza i aktualizacja
opisu kwalifikacji trenera
personalnego i
animatora outdoor

Wdrożenie zasad
posługiwania się ECVET
i ECTS w odniesieniu do
nowych kwalifikacji

Promowanie korzyści
płynących z uczenia się i
możliwości zatrudnienia
(młodych ludzi) w
sektorze Aktywnego
Wypoczynku

