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iCoachKids
Innovatív oktatás és képzés gyermekkel és fiatalokkal
foglalkozó edzők számára
…ahol a fiatalokkal foglalkozó edzők találkoznak, tanulnak és
tapasztalatokat osztanak meg
Az iCoachKids (iCK) néven elfogadott 2016-1-UK01-KA202-024445 sz. 3 éves Európai Unió
Erasmus+ Education programja által támogatott projekt 2016-2019 között kerül megvalósításra
képzés, továbbképzés támogatására innováció és stratégiai partnerségek, valamint helyes
gyakorlatok tapasztalatcseréjének bevonásával. A Projekt a gyermekekkel és fiatalokkal
foglalkozó edzők képzésére, továbbképzésére irányul. Főpályázója és koordinátora a Leeds
Beckett Egyetem (Egyesült Királyság) és az International Council for Coaching Excellence
(Nemzetközi Edzői Tanács). E két szervezet további hat vezető szakmai szervezettel (Sport
Ireland Coaching, Magyar Edzők Társasága, Netherlands Olympic Committee, European
University of Madrid, Lithuanian Sport University, Royal Belgian Football Association) fogott
össze, hogy megvalósítsa közös célkitűzését, a gyermekkel és fiatalokkal foglalkozó edzők
számára támogatásként szolgáló innovatív képzési, továbbképzési anyag létrehozását.
Az iCK szükségszerűségét az magyarázza, hogy az EU-ban legalább nyolcmillió edző dolgozik
gyermekekkel és fiatalokkal, de legtöbbjük a legalacsonyabb szintű edzői képesítéssel
rendelkezik, illetve van, hogy egyáltalán nem rendelkezik képesítéssel.
Az iCK a fenti hiányosságra építve arra törekszik, hogy egy olyan tanulóközpontú, közösségen
alapuló, együttműködő megközelítést alkalmazzon, amely innovatív képzési és továbbképzési
lehetőségeket biztosít gyermekekkel és a fiatalokkal foglalkozó edzők számára.
iCK céljai:
• interaktív online platform kialakítása, melyen keresztül az edzők megoszthatják
tapasztalataikat és egymástól tanulhatnak;
• ingyenes, a projekt során kifejlesztett e-learning képzés;
• új és nemzetközileg fellelhető szakmai anyagok gyűjteményének rendelkezésre
bocsátása edzők és szülők számára;
• rendszeres blogok és cikkek nemzetközi szakértőktől;
• Európai edzőképzési tanterv kialakítása fiatalokkal foglalkozók számára (European
Coaching Children Curriculum);
• esettanulmányok és jó gyakorlatok gyűjteménye a gyermek- és ifjúsági sportról,
valamint az e területen dolgozó edzők képzéséről és továbbképzéséről;
• jelentés a projektben részt vevő hét európai országból a fiatalokkal foglalkozó edzői
munkaerő sajátosságáról.
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iCK egyedisége:
• az iCK célja kizárólag a gyermek- és ifjúsági edzők képzése és továbbképzése az EUban;
• gyermek- és ifjúsági edzők és oktatók közössége: bizonyítékokkal rendelkező
szervezetek és magánszemélyek széles körének vezetésével az iCK arra törekszik, hogy
valamennyi érdekeltet együttesen arra bírja, hogy együttműködéssel oldja meg a közös
problémákat, amelyet külön-külön egyik fél sem tudna megoldani;
• bizonyítékokon alapul: valamennyi iCK-eredmény már meglévő kutatáson vagy a
projekt során a projektpartnerek által végzett új vizsgálatokon alapul;
• jól illeszkedik a formális és informális képzéshez, továbbképzéshez: MOOC kurzusok
kifejlesztésével korlátlan részvételt és online hozzáférést biztosít a neten keresztül a
képzés kimeneteléhez, és a tanulási egységek és kreditek alapján alkalmasak a
szakképzés és továbbképzés, valamint a felsőoktatási intézmények számára egyaránt.
Megkönnyíti a fiatalokkal foglalkozó sportedzők átláthatóságát, mobilitását és
foglalkoztathatóságát;
• hozzájárul kulcsfontosságú szakmai kompetenciákhoz: online technológia
használatával és az angol nyelvűséggel, öt nyelvre (melynek egyike az arab) történő
kiegészített feliratokkal párosítva az iCK hozzájárul az edzők általános
foglalkoztathatóságának és életminőségének javításához;
• elérhető és mindenki számára hozzáférhető az EU-ban és nemzetközileg egyaránt: az
iCK egy online platform angol nyelvű tartalommal, 4 nyelvű felirattal (francia, holland,
spanyol és arab), melyen keresztül az edzők rugalmasan, inkluzív módon juthatnak
képzéshez;
• bevándorló közösségek integrációja: az iCK angol nyelvűségének és a többnyelvű
feliratoknak köszönhetően segítséget nyújt a migráns közösségeknek, mely által
megkönnyítik a bevándorlók beilleszkedését és a közösségekhez való hozzájárulást;
• fenntartható: az iCK az Erasmus+ finanszírozás időszakán túli időben is képes
növekedni, mivel közösség vezérelt, és eredményei az elkövetkező években is képesek
lesznek edzők, edző továbbképzések és edzőképzésben részt vevő szervezetek
támogatására.
Az iCK projekt fő dokumentumai és az összefoglalója magyar nyelven is elérhető lesz.
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