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SPORT INTEGRITÁS FEJLESZTÉSE
Development of a Course for Educating Coaches on Sports Integrity
(Coach Sport Integrity - C.S.I.)
A Coach Sport Integrity néven elfogadott 590595-EPP-1-2017-1EL-SPO-SCP sz. 2 éves Európai Unió által támogatott projekt az
edzők számára megvalósuló képzés fejlesztésére valósul meg a sport
integritásról. A Projekt 2018-2020 között kerül lebonyolításra 8
európai ország részvételével. A konzorcium résztvevői egyetemi
partnerekből és sportszervezetek képviselőiből tevődik össze:
1. a főpályázó, egyben koordinátor thessaloniki Arisztotelész
Egyetem (Görögország)
2. a sheffieldi Hallam Egyetem (Egyesült Királyság)
3. a Nemzeti Testnevelési és Sport Egyetem (Bukarest, Románia)
4. képzési és oktatási szolgáltatásokon keresztül a sport
átláthatóságával foglalkozó civil szervezet, a KEA Fair Play Code
Hellas (Görögország, Athén)
5. a Nemzetközi Edzői Tanács (Leeds, Egyesült Királyság)
6. a Magyar Edzők Társasága (Budapest, Magyarország)
7. a Portugál Edzők Konföderációja (Lisszabon, Portugália)
8. a Finn Edzők Szövetsége (Professional Coaches of Finland)

Az első, kick-off tanácskozásra Athénban került sor 2018.
február 25-27. között, melyen a partnerszervezetek
közösen áttekintették és egyeztették a projekt célját,
részletes munkatervét és az azzal kapcsolatos feladatokat.
Tisztázásra kerültek a munkafeltételek, a szükséges
inputok és az előállítandó outputok.
A projekt - képviselve a sport pozitív társadalmi és etikai
értékeit - külön figyelmet szentel arra, hogy az edzőket
mindennap érintő aggodalmakkal foglalkozzon, ezért
célját is ennek tükrében fogalmazta meg.
A C.S.I. Projekt célja:
•
•

az edzői szakma elismerésének elősegítése, legmagasabb szintre emelése
az edzők által képviselt sportágak közvélemény által megítélt szellemi értékének,
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•
•

fontosságának elismertsége
a sport integritás határain átnyúló fenyegetések kezelése (doppingvétség, fogadási
csalás, manipulált mérkőzésrögzítés, „bundázás”, erőszak, vesztegetés)
az intolerancia és diszkrimináció minden formája elleni fellépés

Korunk edzőinek új etikai kihívásokkal kell szembenézni mind a versenysport, mind a
szabadidősport terén. A sportesemények manipulálása, a fogadási csalás, a vesztegetés, a
doppingvétség és hasonló káros szabálytalanságok a sportban (akár a sportirányításban),
súlyosan érintik az edzői tevékenységet.
A Projekt célja továbbá, hogy a piaci igényekre és hiányosságokra támaszkodva
megfogalmazzon egy edzőképzési és továbbképzési tervet az alábbi mérföldkövek
teljesítésével:
•
•
•
•
•

a sport integritásával kapcsolatos leghatékonyabb oktatási anyag (tananyag)
létrehozása;
átfogó, széleskörű képzés megvalósítása edzőképzéssel foglalkozó felsőfokú oktatási
intézmények számára;
sportszervezeteknél tömörülő edzők számára továbbképzés kidolgozása;
a képzési tananyag lefordítása (és alkalmazása) a legfontosabb európai nyelvekre;
a sport integritás fejlesztésének ösztönzése tudományos intézmények és
sportszervezetek által indított kurzusokba, tanfolyamokba;

A projekt fő feladatának tekinti, hogy új, innovatív és egyedi képzés kidolgozásával felkészítse
és képezze a sport minden területén és szintjén működő edzői társadalmat Európa szerte, és
ezért az alábbiak megvalósítására törekszik:
1. Edzőképzés, továbbképzés a sportban fellelhető szabálytalan, korrupt és
társadalomellenes magatartás globális méretéről és terjedelméről.
2. Etikus keret biztosítása az edzői gyakorlat során közvetített értékek következményeire
mért ártalmakról.
3. Az edzők részére tudásátadás, kompetencia és készségek biztosítása a sport integritását
fenyegető veszélyek kezeléséről (doppingvétség, fogadási csalás, vesztegetés).
4. Etikus munkavégzés biztosítása (hitelesség, átláthatóság és integritás).
5. A jó gyakorlatból, esettanulmányokból szakmai előmenetel biztosítása, a
tapasztalatokkal kutatási tanulmányok támogatása.
A projekt új és innovatív edzői sporttevékenységeket közvetít az alábbi területeken:
• sportintegritás (etika, átláthatóság, jó sportirányítás)
• sportpartnerség (együttműködés a mérkőzésekben elkövetett csalások, „bundázás”,
fogadási csalások és a doppingvétség elleni küzdelemért folytatott képzésben)
• sportmédia és kommunikáció (a fair play nagykövetei)
• sportesemény-szervezés (sportesemények védelme a manipulálás és a doppingvétség
ellen)

A Projektből származó előnyök:
Szervezeteknek
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Az európai, a nemzeti, a kormányzati, a profit-orientált és civil sportágazati szereplők mind
hasznot húzhatnak a Projektből, különösen a szakmai sportszervezetek, sportoktatási
intézmények, csapatok, a nagyobb (kiemelt) sportesemények szervezői, a sportfogadásban
közreműködők, a kormányzati sportosztályok és a fitnesz ipar egyaránt.
Edzőknek
Edzők, akik részt vesznek a C.S.I. Projektben, szakmai tudásukat és elismertségüket növelhetik,
illetve közösségfejlesztő, tanácsadó szerepkört és feladatot tölthetnek be.
A Projekt állomásai:
A C.S.I. Projekt megvizsgálja az edzőképzés szükségleteit és a fellelhető hiányosságokat, majd
ezekre támaszkodva a sport „sötét oldaláról” közelíti meg a képzési tananyagot azzal a céllal,
hogy felhívja az edzők figyelmét a létező problémákra és növelje a tudatosságot azok
elkerüléséről (doppingvétség, „bundázás” stb.).
A Projekt három tanácskozással, skype-meetingekkel, elektronikus levelezéssel halad célja
megvalósításához, melynek utolsó fázisa a konzorcium által kialakított tananyag képzéssel
történő tesztelése, kiértékelése. Főbb munkaállomások:
1. előkészületek és folyamatos, terv szerinti haladás a cél megvalósítás érdekében
2. a Projekt témájának folyamatos terjesztése képző intézmények, sportágazati szereplők,
és a nyilvánosság körében
3. képzési anyag (tananyag) fejlesztése
4. Edzők képzése, továbbképzése, majd visszacsatolás, értékelés
A Projekt továbbá arra is törekszik, hogy a korábban megvalósított, és a témához illő EU-s
projektek által létrehozott eredményeket figyelembe vegye, azokra támaszkodjon:

Safe You

Fix the Fixing

Whistle

Play the Game

Voice

A Magyar Edzők Társaságának szerepe és feladata a Projektben:
•
•
•
•
•
•
•

tanácskozásokon aktív részvétel
háttéranyagok gyűjtése, feldolgozása
továbbképzés fejlesztésében részvétel
képzési tananyagfejlesztésben részvétel
képzési tananyag lefordítása magyarra
képzés lebonyolítása (tesztelés, értékelés)
képzés finomításában részvétel
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