Evropski poklicni standardi, ki opredeljujejo
pristojnosti, spretnosti in znanje, potrebno
strokovnjakom, ki delajo na področju golfa.
www.golf-stand.eu

Golf je edinstven med športi glede na njegovo velikost in raznolikost
na trgu dela z mnogimi strokovnimi kvalifikacijami, nekaterimi
priznanimi v nacionalnih sistemih kvalifikacij in drugimi, povsem
področno posebnimi. Ocenjuje se, da se z Golfom v Evropi ukvarja
več kot 4.300.000 registriranih udeležencev s številnimi drugimi
občasnimi igralci golfa. Evropski trg Golfa servisira skoraj 400.000
zaposlenih, ki so potrebni za zagotavljanje storitev, ki ne le ohranjajo
golf igralce v igranju, vendar pridobivajo nove udeležence in razvijajo
elitne športnike.
Z novimi trgi golfa, ki se pojavljajo v južni in vzhodni Evropi in
spreminjanjem pokrajine na razvitih trgih, so res rezultati učenja in
kvalifikacij, ki obstajajo, razumljeni tako pri delodajalcih kot pri igralcih
golfa in ali resnično zadovoljijo potrebe različnih trgov po celotni
Evropski Skupnosti?

Lee Westwood with coach Pete Cowan. © Action Images. Stuart Franklin.

Področje Golfa in njegove realnosti v Evropi:

Če smo pripravljeni sprejeti te izzive, je nujno, da so tisti, ki delajo
v tem sektorju dnevno, usposobljeni s nujnimi znanji, ki ustrezajo
namenu kvalifikacij.

“Če smo pripravljeni sprejeti te izzive, je
nujno, da so tisti, ki delajo v tem sektorju
dnevno, usposobljeni s nujnimi znanji,
ki ustrezajo namenu kvalifikacij.”

GOLF STAND evropski projekt:

Ta razvoj dogodkov bo:

Evropski poklicni standardi za področje Golfa (GOLF STAND), je bil
razvit z glavnim ciljem, da pripravi vrsto nujno potrebnih evropskih
poklicnih standardov, katerih cilj je opredeliti pristojnosti, spretnosti
in znanje, potrebno za tiste, ki delajo v sektorju – na področju, kot
golf strokovnjaki.

Izboljšal priznavanje usposobljenosti in kvalifikacij v golf sektorju;
še dodatno okrepil priznanje in ponovno vrednotenje standardov,
ki jih Evropska PGA sprejema na ravni ES (Evropska Skupnost) na
podlagi širokih kompetenc in učnega okvirja;
Spodbuja pregleden in prilagodljiv sistem izobraževanja in
usposabljanja z jasnim učenjem in poklicne poti;
zagotavlja razvoj usposobljene delovne sile s pravimi spretnostmi
in sposobnostmi v skladu s pričakovanji trga dela in olajša gibanje
med izobraževanjem in zaposlovanjem;
Razvija mobilnost, preglednost in medsebojno zaupanje kvalifikacij.
Zagotavlja jasno poklicno preglednico in opise za področje golf
industrije.

Konzorcij GOLF STAND:
Partnerji si skupaj prizadevajo za dosego teh ambicioznih in temeljnih
aktivnosti na tem področju, zbrati izkušene in pristojne zainteresirane
strani iz sektorjev, golfa, športa in izobraževanja v Evropi.
Ob vodenju SkillsActive, PGA Evrope in EOSE, združuje ministrstva,
nacionalne organe kvalifikacij, usposabljanja, poklicna združenja na
področju golfa, golf delodajalce, evropski šport in prosti čas Active
Networks in druge organe sektorja iz 10 različnih evropskih držav.

Trajanje projekta:
2 leti, od 1. oktobra 2010 do 30. september 2012

Website:
www.golf-stand.eu

Kontakti za dodatne informacije o projektu:
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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