Definição dos níveis e competências necessárias
para os profissionais de golfe Europeus.
www.golf-stand.eu

O Golf destaca-se de outros desportospela dimensão e diversidade
de níveis de qualificação do seu mercado de trabalho Alguns níveis de
qualificação sao reconhecidos em sistemas nacionais de qualificação
e outros sao puramente sectoriais. Anualmente, cerca de 9 milhões
de pessoas jogam golfe na Europa, estando 4,3 milhões registados
nas federações dos diversos países. O mercado europeu de trabalho
na área do golfe é constituído por uma equipa de quase 400.000
funcionários, que prestam diferentes serviços não só para manter os
jogadores no golfe existentes, mas também no sentido de atrair novos
participantes e desenvolver atletas de elite.
Com o aparecimento simultâneo de mercados emergentes de golfe na
Europa meridional e oriental e da paisagem em mudança nos mercados
desenvolvidos, pode questionar-se se os resultados de aprendizagem
e qualificações existentes são compreendidos pelos empregadores e
jogadores de golfe, e se eles realmente alcançam as necessidades dos
diversos mercados em toda a UE ?
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O sector do golfe e a realidade Europeia

Para enfrentar esses desafios é imperativo que aqueles que trabalham
no sector estejam preparados e formados com os níveis de qualificação
necessários, de forma a poderem desempenhar as funções a que se
propõem.

“Para enfrentar esses desafios, é imperativo
que aqueles que trabalham no sector estejam
[equipados com] munidos das habilitações
necessárias de forma a desempenharem
as funções a que se propõem.”

The GOLF STAND European Project

These developments will:

As normas europeias para o projecto de golfe (GOLF STAND) foram
desenvolvidas com o objectivo principal de produzir um conjunto de
normas europeias que visam definir as competências, [habilidades e
conhecimentos] necessários para aqueles que trabalham no sector
como profissionais de golfe.

Melhorar o reconhecimento das competências e qualificações no
sector do golfe.
Aumentar o reconhecimento e reavaliação das normas estabelecidas
pelas PGAs da Europa alargada à escala europeia, baseadas na
competência, como ferramenta de ensino.
Promover uma formação transparente e flexível e um sistema de
ensino e aprendizagem no sentido de criar uma carreira profissional.
Garantir o desenvolvimento de uma força de trabalho competente
com as habilidades e competências certas e em linha com a
expectativa do mercado de trabalho e facilitar a circulação entre a
formação e o emprego.
Desenvolver a transparência, mobilidade e confiança mútua das
qualificações.
Fornecer um mapa claro, com as ocupações e descrições das
funções para a indústria do golfe.

GOLF STAND Consórcio
Uma parceria de trabalho conjunta para alcançar estas actividades
ambiciosas e fundamentais para o sector reúne actores experientes
e competentes dos sectores Desporto Golf, e da Educação em toda
a Europa.
Liderados por SkillsActive, os PGAs da Europa e EOSE, combina
ministérios, autoridades nacionais de qualificações e de formação,
associações de golfe profissionais, os empresários do golfe, o desporto
europeu e Redes de lazer ativo e outros organismos do sector a partir
de 10 diferentes países europeus.

Duração do projeto:
2 anos. De 01 de outubro de 2010 - 30 de setembro de 2012.

Website:
www.golf-stand.eu

Contact for further information:
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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