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Rahvusvahelise koostöö arengukava
Sport on püsivalt muutuv ja arenev valdkond. Spordile olemuslik võistluslikkus tingib pideva uuenduste
otsimise treeningmetoodikas, tehnikas ja taktikas. Samuti töötavad rahvusvahelised spordialaliidud spordiala
atraktiivsuse ja konkurentsivõime tõstmise nimel uuendades perioodiliselt võistlusreegleid, luues uusi
võistlusformaate ja muutes nõudeid võistlusvarustusele, mis omakorda tingivad muutusi treeningmetoodikas.
Enamasti tippspordist alguse saanud muutused kanduvad kiiresti üle laste, noorte ja harrastussporti ning
puudutavad kõigi sihtgruppidega tegelevaid treenereid. Treenerite pädevuse ajakohasena hoidmiseks ja
treeningtöö kvaliteedi kindlustamiseks on vajalik regulaarne täiendõpe. Eesti treenerite kutsesüsteem on
ülesehitatud põhimõtetel, et treenerite täiendkoolitus on valdavalt konkreetse spordiala erialapõhine,
koolituste eest vastutavad vastavad spordialaliidud ja kõrgemate kutsetasemetega treenerid täiendkoolitavad
madalama kutsetasemega treenereid.
Muutused ja uued teadmised spordialadel tekivad rahvusvahelisel tasemel, lähtudes nii rahvusvahelistest
alaliitudest kui ka kõigist maadest kus antud spordiala harrastatakse. Uute teadmiste ja kogemuste
vahetamiseks korraldavad rahvusvahelised spordialaliidud koolitusi, olenevalt ala traditsioonidest, kursuse,
seminari või konverentsi vormis.
Treenerite täiendkoolituse kvaliteedi tõstmiseks ja Eesti spordialaliitude integratsiooni süvendamiseks
rahvusvahelisse koostöösse on oluline eeskätt kõrgema kutsetasemega treenerite, teiste oma ala treenerite
koolitajate, osalemine rahvusvahelistel koolitustel, seda nii uute teadmiste kui õpetamismetoodikate
omandamiseks.
Konsortsiumi kavatsused Euroopa-suunalise õpirände ja koostöö osas.
Konsortsiumiga liitunud spordiorganisatsiooni planeerivad lähetada oma ala treenerid-koolitajad vastava ala
rahvusvahelisel tasemel tippkoolitusele. Koolituste valikul eelistatakse suurema rahvusvahelise katvusega ja
kõrgematasemelisi koolitusi. Koolitustele lähetatavate treenerite valimisel arvestatakse nende
kvalifikatsioonitaset, valmidust tegutseda teiste treenerite koolitajana ning selleks tööks vajalikke isikuomadusi.
Lähetatavate ettevalmistamisel julgustatakse neid looma koolituste käigus kontakte treenerite-koolitajatega
teistest maadest ja rahvusvahelistest organisatsioonidest püsivate koostöösidemete arendamiseks.
Rahvusvahelistel koolitustel omandavad treenerid-koolitajad uusi teadmisi ja oskusi, tutvustavad Eestis tehtut
ning laiendavad ja tihendavad koostöösidemeid. Oodatavateks tulemusteks on teadmiste ja oskuste ülekanne
ning rahvusvahelise koostöö tihenemine.
Õpirändes omandatud pädevuste ja kogemuste integreerimine spordiala treenerite koolitusse ja treenerite
täiendkoolitusse üldiselt.
Kõigil konsortsiumisse kaasatud aladel toimuvad regulaarselt igal aastal oma ala treenerite täiendkoolitused.
Rahvusvahelistel koolitustel end täiendanud treenerid-koolitajad osalevad Eestis sisestel koolitustel
koolitajatena. Treenerite tegevus koolitajatena on tagatud üheltpoolt kutsestandardis sätestatud nõudega
tegutseda koolitajana. Sellele lisaks sätestatakse nõue lähetatava treeneriga enne lähetust sõlmitavas lepingus.
Konsortsiumi kaasatud spordiorganisatsioonidel on tihedad koostöösidemed kehakultuuri ja spordiõpetusega
tegelevate ülikoolidega. Koostöös ülikoolidega integreeritakse spordiala ülesed uued teadmised ja praktikad
aladeülesesse treenerite täiendkoolitustesse. Koostööd ülikoolidega koordineerib Spordikoolituse ja -Teabe
Sihtasutus koostöös konsortsiumi partneritega.

