MTSZ elnökségi ülés, 2007. január 27.

6. napirendi pont

Tájékoztató a Magyar Természetbarát Szövetség szervezetén belüli képzési
rendszerekről
Írásos, valamint személyes egyeztetés és felkérés után az MTSZ központjába különböző terjedelmű és felépítésű összefoglalók érkezte be a szakágak képzési programjairól.
Áttekintve négy szakág (gyalogos, hegymászó, kerékpáros, vízi) tájékoztatóit, leírásait, egyértelműen megállapítható, hogy többségében egyedi, speciális témakörökre hangsúlyt
helyező, egyedi tematikákkal tűzdelt, többszintű képzési rendszereket mutatnak be.
Kitűnik azonban, hogy néhány témakör (sportágtörténet, térképekkel, tájékozódással
kapcsolatos ismeretek, szervezési, kommunikációs, marketing ismeretek <ha vannak> több
területen közösek.
Megállapítható az is, hogy az MTSZ szempontjából stratégiailag elsősorban a képzések ténye, mintsem azok egységessége emelendő ki.
Kitűnik, hogy mindegyik képzési összesítő
 Többféle megközelítéssel, közel hasonló célt szolgál
o szakmai elit kialakítása, fenntartása
o szükség szerinti szaktudású, többlépcsős szakemberképzés
o szakterületre jellemző jogi, erkölcsi felelősség megosztás
o utánpótlás támogatói kör kialakítása
 Különböző célcsoportokban, különböző fogyasztói igényeket elégít ki
o korosztályi igény
o anyagi lehetőségek befolyása
 Más és más kockázati tényezőket tartalmazó területeken működik
o fokozottabb objektív és szubjektív veszélyek megismertetése, kezelése
o látogathatósági feltétel biztosítása (lásd: NP)
 Különböző jogszabályi elvárásoknak próbál megfelelni
o felelősségvállalás más személyek, résztvevők felé - túravezető
o a területen lévő partnerei viszonyok megismerése, használata (vízi- KRESZ,
NP-i szabályok)
 A szervezők, oktatók, vizsgabiztosok szakmai hozzáértésének minősítettsége - igényelt létszámuk szakáganként változó
 Szakáganként erősen különbözik a képzési szintek elvárt szakmai tudásanyaga - Bizonyos szakterületeke, már az adott sportág gyakorlása is vizsgához kötött, míg más esetekben, csak a szervezői, lebonyolítói tevékenységnél javasolt, de nem kötelező elvárás az igazolt képzettség.
Javaslat:
Megfontolandó, hogy a fentiek ismeretében van e lehetőség a különböző szakágak, különböző képzési rendszereiben bármilyen szinten a szövetségi jelleg erősítésére, esetleg elvárásként való megfogalmazására. (Minimumként elvárható, hogy az egyes szakterületek különböző szintű és területi eloszlású képzéseiről egységes szerkezetű, naprakész információk
legyenek elérhetőek az MTSZ központjában.) Kívánatos, hogy az 1999-ben, az MTSZ elnöksége által jóváhagyott Oktatási – Képzési Szabályzat szerepeljen a szakterületeken működő,
oktatásért felelősök munkaanyagi között.
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Javaslom, hogy szakágak képzési felelősei közösen, az MTSZ központ közreműködésével, készítsenek MTSZ „oktatási” ajánlásokat a különböző szakterületek, képzési szintek részére az alábbi témakörökben. (Fenntartva az önálló szakmai ismeretek egységességét, azokhoz illeszkedve.)









Általános természetjárás-történet
Szervezeti, szervezési ismeretek
Marketing
Kommunikáció
Gazdasági aktualitások
Pályázati elvek, szabályok
Jogszabályi környezet
Stb.

A munkacsoport tegye ezt annak érdekében, hogy az egyes szakterületek hatékonyan és
sikeresen tudjanak megfelelni a különböző képzési rendszerekben a szövetségi létből fakadó
elvárásoknak. Megfelelve a különböző szakmai és társadalmi igények kielégítése érdekében
tett szövetségi erőfeszítések szakterületekre háruló elvárásainak, ezzel erősítve az egész szövetséget, annak szakmai színvonalát.
A fentiekkel együtt további célként fogalmazható meg, hogy a különböző szakterületek
képzési vezetői, szakemberei folyamatos, több területre kiterjedő fejlesztési, képzési folyamatban vegyek részt a fenti témakörökben.
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