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Atbildīgais par darba paketi un rezultātu
kate - Ekoloģija& Attīstība (Vācija)

Projekts finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī
publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai
nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu.
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1 ECVET - Eiropas kredītpunktu sistēma profesionālajai izglītībai
un apmācībai
Saskaņā ar Eiropas Komisiju (2015) Eiropas kredītpunktu sistēmas izstrādes mērķis profesionālajai
izglītībai un apmācībai (ECVET) ir:
• "atvieglot cilvēkiem ar darbu saistītu prasmju un zināšanu, kas iegūtas dažādās sistēmās un valstīs,
apstiprināšanu un atzīšanu - tā, lai viņi var paļauties uz iegūto profesionālo kvalifikāciju;
•
atvieglot
pārvietošanos
un
atrašanos
dažādas
valstīm
un
mācību
vidēs;
• palielināt atbilstību starp dažādām profesionālās izglītības un apmācības (PIA) sistēmām visā Eiropā,
kā
arī
to
piedāvātajām
kvalifikācijām;
• paaugstināt profesionālās izglītības absolventu nodarbinātības iespējas un darba devēju uzticību
PIA kvalifikācijām atbilstošajām specifiskām prasmēm un zināšanām. "
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada politikas ieteikumu, notika ECVET
ieviešana Eiropā. Vairāki pilotprojekti pārbaudīja un ieviesa šo sistēmu un ar to saistītos
instrumentus.
Pēc piecu gadu testēšanas fāzes tika veikts plašs un neatkarīgs izvērtējums. Plašā ziņojumā iesniegtie
ziņojuma rezultāti (EK 2014. gadam) ir diezgan dažādi. Tie norāda, ka nacionālā līmenī ECVET veiktais
progress ir neliels. To saista ar atšķirīgām pieejām un PIA sistēmām dažādās valstīs. Tomēr
iesaistītajām ieinteresētajām personām ir vairāk pozitīvu atzinumu par apmācības rezultātiem un ar
tiem saistītajiem dokumentiem, piemēram, apmācības līgumiem un saprašanās memorandiem.

ECVET kredītpunktiem netika noteikta "īpaša atbilstība vai prasības [..], ņemot vērā to neskaidrās
tehniskās specifikācijas" EK 2014.3)

Tādu pieeju, ka noteikts skaits kredītpunktu tiek piešķirts par noteiktu apmācības laiku, apgrūtina
izglītības sistēmu daudzveidība atšķirīgās valstīs. Ziņojumā konstatēts, ka mācību stundu skaits var
atšķirties no valsts uz valsti.
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Rekomendācijas ECVET kredītpunktu piešķiršanai

Saskaņā ar ECVET konvenciju un principiem (EP 2009) 60 ECVET kredītpunkti tiek piešķirti viena gada
pilna laika formālās PIA apmācību rezultātiem. Tiek ieteikts arī piešķirt kredītpunktus saistībā ar
mācību darba slodzi. Tādējādi vienam ECVET kredītpunktam nepieciešamas apmēram 25 mācību
stundas pasniedzēja vadībā.
KSA kvalifikācijai šāds modelis būtu piemērots. Tomēr ir apšaubāms, vai tā būtu iespējams panākt
vispārējos mērķus - pārredzamību un salīdzināmību. Ņemot vērā, ka ar KSA un ar tūrismu saistītā
apmācība, kas tika analizēta 2. darba paketē (DP), variē diapazonā no 3 stundām līdz 7200 stundām,
kredītpunktu ieviešana tikai nedaudz palīdzētu padarīt piedāvājumu pārredzamāku un salīdzināmu
kvalitātes aspektā. Noderīgāki būtu citi pasākumi, piemēram, mācību rezultātu uzskatāmība.
Pētījumi šajā projektā parādīja, ka katras TransCSR projekta partnervalsts pieeja PIA ir atšķirīga.
Atšķiras starp valstīm ir arī citu attiecīgo Eiropas instrumentu, piemēram, Eiropas Kvalifikāciju
Ietvarstruktūras (EKI) ieviešanā.
Pētījums par KSA kvalifikācijām parādīja, ka KSA ir nišas temats tūrisma izglītībā, un bez kopīgas
pieejas. Tas vienādi attiecas uz visām partnervalstīm. Visās partnervalstīs tikai viena apmācību
programma, ko piedāvā privāta institūcija, koncentrējas uz KSA un tūrismu. Bet ne šis, ne visi pārējie
profesionālās izglītības piedāvājumi, kas tika analizēti, neatsaucas uz EKI, nedz arī sistemātiski ietver
jebkuru citu ECVET instrumentu.
Tādējādi vispārējos trūkumus ECVET piemērošanā un īstenošanā var attiecināt uz KSA tūrisma jomā.
Šī projekta vispārējs mērķis ir sniegt ieguldījumu uzlabojumiem šajā jomā. Visi ECVET instrumenti, kas
izstrādāti un pielietoti projektā TransCSR, atbalsta šo mērķi. Diemžēl kredītpunktu piešķiršana līdz šim
ir izrādījies vājākais no instrumentiem vairāku iemeslu dēļ, kas aprakstīti pirmajā rindkopā.

Ieteikums ir atlikt ECVET kredītpunktu piešķiršanu KSA kvalifikācijai tūrismā un drīzāk koncentrēties
uz citiem ECVET instrumentiem, galvenokārt balstoties uz apmācības rezultātiem.

ECVET kredītpunktu ieviešana var būt nākotnes projekts, kad KSA kvalifikācija un citi ECVET
instrumenti būs vairāk nostabilizējušies. Tāpēc būtu nepieciešams punktu piešķiršanu balstīt vairāk
praktiskā pieredzē un uz praktiskiem piemēriem, nevis tikai vadoties no viena apmācību prototipa.
Lai to sasniegtu, būs nepieciešams vairāk PIA piedāvājumu KSA tūrismā apmācībai. Apmācības
Rezultātu Matricas KSA kvalifikācijai izplatīšana būs izšķirošs solis, lai veidotu vienotu izpratni par KSA
tūrismā. Izstrādātie instrumenti (apmācības līgums un saprašanās memorands) būs atbalsts, lai
sasniegtu šo mērķi.
Šie TransCSR projekta partneru centieni būs pirmā iniciatīva. Plašākiem ECVET procesa un KSA
kvalifikācijai tūrismā panākumiem būs nepieciešami valstu iekšējie lēmumi visos līmeņos, piemēram,
par EKI. Šāds ietvars, kā arī citi instrumenti būs izšķirošais veiksmes faktors, jo profesionālā izglītība ir
cieši saistīta ar katras valsts izglītības sistēmu.
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Ieinteresētās personas, kuru atbalsts nepieciešams, ir ļoti atšķirīgas. Būs svarīgi tiekties uz KSA
kvalifikācijas integrāciju EKI 3. un 4. Līmeņa tūrisma mācību programmās, kas ir daļa no formālās
izglītības sistēmas. Strukturēts un caurskatāms Apmācības Rezultātu Matricas pārskats būs atbalsts
apmācību sniedzējiem un izglītības iestādēm.
KSA vadītāju tūrismā apmācību programmu varētu izmantot kā labākās prakses modeli, lai izveidotu
nākamo, 5. apmācības līmeni. Apmācības Rezultātu Matrica būtu izmantojama kā pamata struktūra.
Šādu apmācību turpmāk varētu sniegt dažādas organizācijas, piemēram, privātas vai valstiskas
organizācijas.
Visi TransCSR projekta ietvaros izstrādātie ECVET instrumenti ļoti palīdzēs šajā procesā. Laiks ECVET
kredītpunktu piešķiršanai varētu pienākt vēlākā posmā.
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