
AZ ELESA PROJEKT ZÁRÓ
KONFERENCIÁJA

A projektben résztvevő partnerek szeretettel meghívják Önt a
zárókonferenciára, amely Mijoux városában, a Francia Alpokban 2015
szeptember 25-én kerül megrendezésre. A konferencia célja, a projekt
során elkészített anyagok megosztása a szektor szereplőivel, illetve
lehetőséget teremt az outdoor terület szereplőinek talákozására,
tapasztalatcseréjére és tudásmegosztásra, ezzel is segítve az Outdoor
Animátorok mobilitását Európában.

Konferencia hírek és információk:
www.elesa-project.eu/upcoming-events

HASZNOS LINKEK

www.elesa-project.eu
www.ec-oe.eu/projects/eqfoa
www.ec-oe.eu/projects/clo2
ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm
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Az ‘outdoor animátor’ kifejezés
olyan szakembert takar, aki egyéni
és csoportos rekreációs programokat
vezet outdoor területen.

KORÁBBITAPASZTALATOK

Az Európai Oktatási Keret Tanterv Outdoor Animátorok számára (The European
LEarning Syllabus for outdoor Animators (ELESA)) két korábbi Leonardo projekt
folytatásaként jött létre, amelyek a középfokú és felsőfokú outdoor rekreációs
képzésekkel foglalkoztak: EQFOA (2006-2008) and CLO2 (2008-2010).

Az Európai Képzési Keret Outdoor Animátorok számára (EQFOA) projekt
definiálta az Outdoor Animátorok munkáját három területen:
1. Foglalkoztatási térkép: az outdoor animátor munkaterületének és az

ehhez kapcsolódó foglalkozások meghatározása
2. Funkcionális térkép: azon funkciók, feladatok meghatározása amelyeket

az Outdoor Animátor nap mint nap elvégez
3. Kompetencia Keret: azon kompetenciák meghatározása, amelyek ahhoz

szükségesek hogy egy outdoor animátor biztonságosan és hatékonyan
levezessen egy outdoor foglalkozást.

A CLO2 projekt fókuszában az outdoor animátortól a munkaerőpiacon elvárt
kompetenciák (EQFOA) és a tanulási eredmények (a képzés végi tudásanyag)
közötti különbségek összehangolása állt. A projekt két legfőbb eredménye:
1. Kutatási eredményekre építve meghatározta, hogy az Outdoor Animátorok

az Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) ötödik szintjén tevékenykednek.
2. Létrehozta a ‘Tanulási Eredmények Keretrendszerét’ amely meghatározza,

hogy az outdoor animátor kívánt kompetenciáinak eléréséhez milyen
tanulási eredményekre és képzési egységekre/modulokra van szükség.

Az ELESA projekt célja egy ‘azonnal felhasználható’ keret tanterv kidolgozása
felsőoktatási intézmények, felnőttképzési intézmények, képzőközpontok
számára, amely a projekt lezárása után közvetlenül beindítható.

A korábbi projektek, az EQFOA és a CLO2, rendkívül hasznos eszközöket
állítottak elő. Ugyanakkor ezek nem használhatóak általánosan a
képzőintézményekben és a munkaadók szervezeteinél. Az ELESA projekt
ezt a hiányosságot igyekszik pótolni egy olyan termék előállítsával, amelyet
bármely képzőintézmény könnyen be tud indítani egész Európában.

A projektben résztvevő partnerek úgy gondolják az egységes keret tanterv
létrejötte óriási hatással lehet a munkavállalói mobilitására és lehetőség az
egész életen át tartó tanulásra, illetve a képzések és végzettségek
átláthatóságára a turizmus és rekreációs piacon.

A projekt célcsoportját Európa szerte munkavállalók és jövendőbeli
munkavállalók tízezrei képezik és rajtuk keresztül az aktív turizmusban
résztvevők milliói érezhetik majd a projekt pozitív hatásait.

AZ ELESA PROJET LEÍRÁSA

A projekt, a multilaterális ERASMUS projekt előírásainak megfelelően,
a felsőoktatási intézmények és a piac szereplőinek bevonásával, outdoor
vállalkozások képviselőinek együttműködésével valósul meg. A projekt
négy fő munkacsomagból áll:
1. Megvizsgálni a 10 partnerország képzéseit, amelyek Outdoor Animátorok

képzésével foglalkoznak
2. Megtervezni és kifejleszteni egy újszerű és átfogó pán-európai Outdoor

Animátor Képzési Keret Tantervet
3. A Képzőintézmények bevonásával tesztelni, javítani (amennyiben

szükséges) és validálni az ELESA tantervi ajánlást, az EQFOA és a CLO2
eredményeire építve.

4. Megismertetni és terjeszteni az ELESA képzési rendszert a szektor
döntézhozóinak körében.


