elismerése a formális képzésben). Nem lehet figyelmen kívül hagyni az
EHEA, LLL, LLG, EQVET, ECTS, minőségbiztosítás ENQA, EuroPass 5 eleme
és a készségútlevél, EURES, PLOTEUS, ESCO létrejöttét sem. Részleteket a
leporelló információs blokkjában megadott weboldalon érhetnek el.

A projektben sor kerül a sport nemzetközi különösen európai - dimenzióinak megfelelő
hazai tartalmak feltárására.

Ezen eszközök alkalmazására csak akkor képesek a sportágazatban jegyzett képzés világa és munka világa szereplői (stakeholderek), ha megfelelős stratégia mentén folyamatosan és szervezetten segítik őket az eszközök megismerésében és támogatást kapnak a használatukhoz szükséges
technikai és emberi erőforrásához való jutásban.

Tudományos alapossággal megtörténik a szabadidős célú fizikai aktivitásban rejlő egészségfejlesztő, sportszociológiai, oktatáspolitikai, a társadalmi felelősségvállalás és kohézió erősítését
szolgáló értékek magyarországi kiteljesítési lehetőségeinek azonosítása.

Az MKKR-fejlesztés a sportágazatban megalapozza a „sport for all” 21.
századi megvalósulását. Ha a sport valóban mindenkié, akkor úgy kell
szervezni, és olyan szakembergárdával, hogy mindenki részvétele biztosított legyen: a fogyatékossággal élőké, a hátrányos helyzetűeké vagy
például a nőké, akiknek alulreprezentáltsága a szabadidősportban statisztikailag is bizonyított.
A kettős karrier tématerület legismertebb problémája az, hogy szinte
felbecsülhetetlen, hány tehetséges fiatal veti el a sportolói pályafutás lehetőségét, vagy hagy fel idő előtt annak folytatásával, mert az edzéseket
és versenynaptárját nem tudja összeegyeztetni a (rugalmatlan) tanulmányi környezettel, vagy a munkahelyi elvárásokkal. A projektben azon
mereven szabályozott képzési formákat kínáló struktúrákkal szemben
kívánunk alternatívákat megfogalmazni, melyek nem „gáncsolják el” a
kezdetben csak rendszeresen edzésre járó gyermekek sportolását, később
már versenysportolói karriereket. A kettős karrier témája éppen annyira
a társadalmi szintű egészségfejlesztés kérdése, mint amennyire a társadalmi felelősségvállalás kérdése versenysportolók kapcsán, akik éveken
keresztül vállalták a többlet terheket a továbbtanuláshoz szükséges plusz
kompetenciák megszerzése helyett (ld. egyre magasabb felvételi kötelmének és pontszámok, melyeket külön órák nélkül nehéz elérni). Rá kívánunk világítani, hogy a rendszeres testmozgás és a civil karrierek közötti
választás kényszerének kiiktatásával, a dualitást ösztönző sportszervezési
megoldások alkalmazásával képzett, így a munkaerőpiacon is sikeres és
egészséges felnőttekkel találkozhatunk majd, akik ebben a környezetben képesek a versenysportban szervezett tulajdonságaikat hatékonyan
kamatoztatni: kooperáció, kitartás, megbízhatóság, eredményközpontúság és pontosság. A téma feldolgozásának keretében megtörténik az EU
2013-ban kiadott iránymutatásainak implementációja, a hazai ágazati
szereplőkre való adaptálása, és összességében a 3. téma mindkét területén szakpolitikai ajánlások megfogalmazása.

Oktatás, képzés és
képesítések a sportban
Magyar Sportmenedzsment
Társaság

Magyar Sporttudományi
Társaság

Nemzetközi kitekintésben is bemutatásra kerül a
jelenlegi és a célokat szolgáló ideális jogi/szakpolitikai eszközrendszer, humán-erőforrás és szervezeti adottságok, és a sportágazat elemzett célcsoportjaira jellemző országos felmérésekkel nyert
adatok.
A projekt eredményei megtekinthetők a
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Magyar Sportmenedzsment
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A fizikai aktivitás és a sport magyarországi
dimenzióinak feltárása
A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai
aktivitás szakmai támogatása és a szabadidő-sportolói
közösségek bővítése célú konstrukció

TÁMOP- 6.1.2/11/2-20120002 kódszámú projekt

A Projektről általában
A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak
feltárása című, a Magyar Sporttudományi Társaság és a
Magyar Sportmenedzsment Társaság konzorciuma által
megvalósított TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú
projekt Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívás, a lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása és
a szabadidő-sportolói közösségek bővítése célú konstrukció keretében valósul meg.
A projekt célja, hogy olyan objektív, mérhető és aktuális eredményekkel, ösztönzőkkel szolgáljon a döntéshozók és szolgáltatók
számára államháztartáson belül és kívül, amely egyrészt hivatkozhatóvá válik a stratégiaalkotási, döntéshozási folyamatokban,
másrészt megerősíti a testmozgás, a fizikai aktivitás és a sport,
mint jelentős nemzetgazdasági ágazat pozícióját a 2014 és 2020
közötti pénzügyi, tervezési és programozási időszakban.
A fejlesztés célja, hogy a fizikai aktivitás és a sport magyarországi társadalmi és jogi környezethez illeszkedő tudományos és
sportmenedzsment tartalmait és eszközeit feltárja.
Cél továbbá, hogy e tartalmakkal és ismeretekkel a helyi önkormányzati, vagy területi államigazgatási feladatokat ellátó
döntéshozók (pl. megyei önkormányzati képviselők, köz- és
kormánytisztviselők, költségvetési intézményekben dolgozó
közalkalmazottak) és a sportélet gyakorlati szervezésében részt
vevő szakemberek megismerkedjenek, azokat elsajátítsák, és képessé váljanak azok átadására, személyes készségeikbe, illetőleg
a szervezeti kompetenciákba építésére.

A fejlesztés célja ezen túlmenően, hogy
	elősegítse a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiában a sporttudomány, a diák- és a szabadidősport kapcsán megfogalmazott célok és beavatkozások megvalósítását,
	preventív jellegű válaszokat adjon a célcsoportra (is) egyre
inkább jellemző közegészségügyi kihívásokra, mint például
az egyre gyakoribb elhízásra, korai diabéteszre, és a kardiovaszkuláris betegségekre,

	figyelembe vegye a célcsoportba tartozók eltérő környezeti,
szocio-kulturális, ill. korcsoportra jellemző adottságait, érdeklődését, valamint motivációjának lehetőségeit.
A projekt legmeghatározóbb eredményeiként azon hiánypótló elemzések, ismeretanyagok, iránymutatások, ajánlások megszületése jelölhető meg, melyek az egészségfejlesztési célkitűzésekhez kapcsolhatók, közérthetőek,
és sportszervezési szemszögből mutatják be elsősorban a
sport- és a társadalomtudományok, a sportegészségügy,
a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás, valamint a
közigazgatás és a sportszolgáltatások területén fennálló
helyzetet, kitörési pontokat.

Kutatási tématerületek
1.	Az egészségfejlesztő testmozgás előmozdítását segítő módszerek feltárása.
2.	Társadalmi befogadás a sportban és a sport által: hátrányos
helyzetűek, fogyatékossággal élők és nők sportja.
3.	Oktatás, képzés és képesítések a sportban és sportolói kettős
karrier a köz- és felsőoktatásban.
4.	Az önkéntesség és az aktív polgárság ösztönzése a sporton
keresztül.
5.	Jó kormányzás a sportban.
6. Jó gyakorlatok a sportszervezés és sportmenedzsment
területén.
7.	 Innovatív és kreatív kommunikációs, média- és marketing tartalmak az egészségfejlesztést szolgáló fizikai aktivitás fokozásának szolgálatában.
A projekt keretében a fenti hét téma mellett sor került
	egy átfogó adatgyűjtésre a diák-, hallgatói és szabadidősport
területén: sportlétesítmények, szervezeti és humán (sportszakember) adatok felmérése.

	a módszertani eredmények ismertetésére és tudatosítását
szolgáló érzékenyítő és szemléletformáló rendezvények
szervezésére a megyei és fővárosi szintű döntéshozók-vezetők, igazgatási szakemberek számára.
	egy önálló adatbázis alapú szabadidősport portál kifejlesztésére www.mozgasmonitor.hu címen amely tájékoztatást
nyújt az egészségfejlesztő testmozgással összefüggő aktuális magyar adatokról, sportmenedzsment, sportszervezési és
sporttudományi szempontból releváns információkról.

Oktatás, képzés és képesítések a sportban
A téma egyik eleme a sport szerepének erősítése az oktatásban és képzésben,
a formális és informális tudáselemek feltérképezése a sportban. Elemezzük a
munka és a képzés világának kapcsolatát és azt, hogy mennyire találkozik a
jelenlegi felsőoktatási, szakképzési és felnőttképzési sportszakember képzési
rendszer a mai munkaerő piaci igényekkel és követelményekkel.
Hazánk a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) kialakítását célzó fejlesztő munka felénél tart. A sportágazatban is egymástól függő oldal (képzés
és munka világa) összekapcsolásának egyik legjobb eszköze lesz az MKKR
sportágazatra vonatkozó kialakítása. A képzésben érdekelt szervezetek már
nem tehetik meg, hogy ne kérdeznék meg az emberi erőforrással gazdálkodó sportszervezeteket és minden más, a szabadidő-sportolói körök kialításával és annak bővítésével foglalkozó civil és állami szervezeteket, hogy
milyen tudás, készségek és képességek, nézetek és attitűdök, autonómia és
felelősségvállalás (ezek az MKKR szintleíró jellemzők) birtokában legyen a
különböző szintű képző programokat abszolváló, egy adott munkakörbe
kerülő sportszakember.
A projekt e kutatási témájának eredményeképpen, annak iránymutatásait,
ajánlásait követve minden szükséges eszközt megkap a sportágazat, hogy
emberi erőforrását, képzési, továbbképzési és képesítési kérdéseit egy nagy
rendszerben szemlélve a lehető leghatékonyabban tervezze és működtesse. Ezzel szolgálja a sportstratégia fejlesztését, amely dokumentumban
korábban részlegesen jelentek meg szakemberkézési elemek. Kulcskérdés,
hogy az oktatási ágazat, és az ott bevezetett eszközök tárháza nagyon sokat
bővült az utóbbi évtizedekben: a már ismertté vált kreditrendszer mellett
EUs forrásokból kifejlesztették a validáció eszközét (előzetes tudás és munkatapasztalat, azaz az informális és non-formális tanulás eredményeinek

