Hankkeen tavoitteena on luoda golfalalle eurooppalaiset
standardit, jotka määrittelevät osaamisen, taidon
ja tiedon tason golfalan eri ammateissa.
www.golf-stand.eu

Golf on ainutlaatuinen urheilumuoto työmarkkinoidensa
monimuotoisuuden ja laajuuden osalta. Osa työtehtävien
ammattitaitovaatimuksista on tunnustettu eri maiden kansallisissa
koulutusjärjestelmissä ja osa on mukana toimialan omissa
järjestelmissä.
Golfalalla toimii Euroopassa noin 400000 ammattilaista golfsektorin
eri ammateissa, mukaan lukien golfin huippu-urheilun valmentajat.
Euroopassa on noin 9 miljoonaa golfaria, joista noin 4,3 pelaajaa
kuuluun omiin kansallisiin lajiliittoihinsa.
Jotta voidaan vastata golfalan tulevaisuuden haasteisiin tulee
varmistaa, että alalla toimivilla työntekijöillä (ammattilaisilla) on
tarvittava osaaminen. Tämän hetken haasteena on myös golfin
toimintaympäristön muuttuminen Euroopassa. Etelä- ja ItäEuroopan golfmarkkinat ovat kasvamassa ja ns. vanhojen golfmaiden
toimintaympäristö on muuttumassa. Kysymys on, vastaavatko tämän
hetken oppimistulokset ja osaaminen laajojen ja eriytyneiden
markkinoiden tarpeita ympäri Eurooppaa?

GOLF STAND, eurooppalainen projekti
The European Occupational Standards for Golf -projektin (GOLF
STAND) päätavoitteena on luoda eurooppalaiset ammatilliset
standardit, jotka määrittelevät golfalalla työskentelevien eri
ammattien ammattimaisen osaamisen tason sekä tarvittavat tiedot
ja taidot.
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“Kysymys on, vastaavatko tämän
hetken oppimistulokset ja osaaminen
laajojen ja eriytyneiden markkinoiden
tarpeita ympäri Eurooppaa?”

Hankkeen osatavoitteet ovat:
parantaa golfsektorin osaamisen ja tutkintojen tunnistamista
edistää EU-tasoisen, Euroopan PGA:n asettamien osaamiseen
perustuvan oppimistulosten viitekehysten luomista sekä niiden
tunnistamista ja uudelleen arviointia
edistää läpinäkyvän ja joustavan koulutusjärjestelmän
kehittämistä, ja selkeiden oppimis- ja urapolkujen luomista
varmistaa alan työmarkkinoiden odotukset täyttävän pätevän
työvoiman turvaaminen sekä tukea liikkuvuutta työmarkkinoiden
ja koulutuksen välillä
kehittää liikkuvuutta, läpinäkyvyyttä ja yhteistä luottamusta eri
maissa tuotettuun ammatilliseen osaamiseen
tuottaa golfalan ammattien kartoitus ja ammattien kuvaukset
golfalan käyttöön

GOLF STAND yhteistyö
Hankkeen yhteistyökumppanit ovat keskeisiä golfin, urheilun ja
koulutuksen eurooppalaisia toimijoita. Hanketta johtavat Skills Active
Iso-Britanniasta, Euroopan PGA (Professinal Golfers Associations
of Europe), EOSE (European Observatoire in Sports Employment),
muina toimijoina on ministeriöitä, ja kansallisia koulutuksen
laadunvarmistusorganisaatioita, koulutuksen järjestäjiä, eri maiden
PGA –järjestöjä, golfalan työnantajia, euroopplaisia urheilu- ja vapaaaikaorganisaa-tioita sekä muita toimijoita yhteensä 10 maasta.

Projektin kesto on:
1.10.2010 – 30.9.2012

Website:
www.golf-stand.eu

Lisätiedot ja yhteydenotot:
SkillsActive (Promoter)
Castlewood House, 77-91 New Oxford Street,
London, WC1A 1DG, U.K. Tel: +44 (0) 20 7632 2000
aurelien.favre@skillsactive.com · www.skillsactive.com
The PGAs of Europe
Centenary House, The Belfry, Sutton Coldfield,
West Midlands, B76 9PT, U.K. Tel: +44 (0) 1675 477899
info@pgae.com · www.pgae.com
European Observatoire of Sport and Employment
EOSE. 1, Grande rue des Feuillants, 69001 Lyon, France.
Tel: +33 (0) 437 431 939
eosesec@eose.org · www.eose.org
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