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“EURÓPAI ÖRÖKSÉG KÖZVETÍTÉS”
ECVET folyamat a turizmus szektorban működő szakmák tanulási
kimeneteleinek és képesítéseinek átláthatóvá, valamint egységesen
elismerhetővé tételéért Európa szerte
WP 6 – Pilot teszt az ECVET Együttműködési megállapodás –
MoU érvényesítésére az “Európai Örökség Közvetítő” új
európai turisztikai képesítésre vonatkozóan
R15_ECVET Tanulási megállapodás
közös európai modellje
a formális, informális és non-formális tanulási folyamat leírására, azzal a céllal, hogy
elismerhetővé váljon az “Interpretív Host” és az “Interpretív Guide” európai képesítés,
valamint a kapcsolódó tanulási eredmények, ECVET és ECTS kreditek, az ECVET
Együttműködési megállapodásnak, illetve az átláthatóságra és a kompetenciák,
képesítések elismerésére vonatkozó nemzeti és regionális szabályozásnak megfelelően, a
pilot teszttel érintett területeken
(Magyarország: 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről, 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, 59/2013. (XII.
13.) NGM rendelet a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és
eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról, 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a
felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést
folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére
vonatkozó részletes szabályokról, 315/2013. (VIII.28.) Korm. rendeletet a komplex vizsgáztatás szabályairól)

2015. június

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemû felhasználásért.
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ALAPELVEK
Az “EURÓPAI ÖRÖKSÉG KÖZVETÍTÉS - ECVET folyamat a turizmus szektorban működő szakmák
tanulási kimeneteleinek és képesítéseinek átláthatóvá, valamint egységesen elismerhetővé
tételéért Európa szerte” egy olyan Innovációtranszfer projekt, mely az Európai Unió Leonardo da
Vinci, 2007-2013-as időszakára vonatkozó egész életen át tartó tanulás programjának részét
képezi.

A projekt finanszírozása a Leonardo da Vinci Tol projektek 2012-es felhívásának 5. prioritású
"ECVET a képesítések és tanulási eredmények átláthatóságáért és elismeréséért" (LEO-TraInno-11)
keretén belül történik, és mint ilyen, az európai EQF és az ECVET eszközök és keretrendszerek
alkalmazását célozza annak érdekében, hogy bevezesse az örökség közvetítő szektorban érintett
szakmai profilok számára a tanulási eredmények és képesítések átláthatóságát és egész Európára
érvényes elismerését. Összpontosít az ECVET Együttműködési megállapodás létrehozására az
„Interpretív Host” és „Interpretív Guide” új európai képesítésekre vonatkozóan, mely
meghatározza a képesítési területeket a tanulási eredmények szerint, a nemzeti képesítési
keretrendszereken keresztül, az EQF szintet is hozzárendelve. A projekt keretében megtervezésre
kerül a képesítések leírása a tanulási eredmények átvihető egységeiben a hozzárendelt
kreditpontokkal, alkalmazva a végrehajtást elősegítő eszközöket (Tanulási Megállapodások,
Kreditek odaítélése, átvitele, érvényesítése és gyűjtése). A szakmai képesítések megtervezése
olyan rugalmas megoldásokat kínál, amelyek lehetővé teszik a formális, informális és non-formális
környezetben elsajátított tanulási eredmények érvényesítését, átvitelét és elismerését. A projekt
hozzájárul az elért eredmények terjesztéséhez, hasznosulásához.

A projektkonzorcium és a hozzárendelt partnerség között fontos képviseleti és szakképzési
szervezetek találhatóak meg (Olaszországban az Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa;
Ausztriában a BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH;
Magyarországon a Tradenet Global), valamint a turisztikai szektor országos, regionális és helyi
szintű kis-és középvállalkozásai (Spanyolországban a Koan Consulting S;

Olaszországban a

Consorzio Itaca; Szlovéniában a NEC Notranjski ekološki center, Cerknica), regionális és nemzeti
szinten a turizmusban és a környezetvédelemben illetékes közintézmények (különös tekintettel a
kövezkezőkre: Ayuntamiento de Segovia and CENEAM Spanyolországban és Olaszországban a
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Regione Umbria), valamint a vállalkozások közötti európai hálózatépítésre és fenntartható
turizmusra szakosodott európai szervezetek (a belga Diesis Coop scrl-fs).

A projekt az ECVET folyamat 4 alapvető lépésének megszervezését és végrehajtását célozza:


1. fázis - Az Európai Partnerség megteremtése: létrehozni a kapcsolatot a képesítések
(tanulási egységek) és az átvihető tanulási eredmények között, valamint az értékelés,
átvitel és érvényesítés (egységek/részegységek) vonatkozásában, illetőleg, hogy a
projektpartnerek, a turisztikai szektor társadalmi partnerei és a résztvevő országok
különböző szintjein lévő, a szakképzésben és a turizmusban illetékes közintézmények
aláírják az Együttműködési megállapodást - MoU ECVET;



2. fázis - ECVET Tanulási megállapodások: az egyes ECVET Tanulási megállapodások
meghatározása és aláírása (a szakemberek és az érintett szakképesítés elismerésében
érdekelt gyakornokok, a kapcsolódó vállalkozások és az érintett szakképzési szolgáltatók
által), melyek az Együttműködési magállapodásnak megfelelően írják le a képzési
folyamatot formális, informális és non-formális környezetben, hozzárendelve az ECVET
krediteket, melyek szükségesek a képesítés megszerzéséhez;



3. fázis - Az ECVET Kreditek odaítélése: az igazolt tanulási eredményekre vonatkozó ECVET
kreditek odaítélése a bevont szakemberek és gyakornokok számára, az érintett szakképzési
szolgáltatók által a képzési folyamat végén, Europass Bizonyítvány kiegészítő
felhasználásával;



4. fázis - A megadott ECVET kreditek átvitele, érvényesítése és gyűjtése az Együttműködési
megállapodásban foglalt szektorális és országos szakképzési rendszerekbe, a tanúsítási
módokról és folyamatokról szóló nemzeti és regionális tanúsítási szervezeteknek, illetve a
szabályozásnak megfelelően a formális, non-formális és informális tanulás érvényesítése.

A projekt megvalósítása a nemzeteket átfogó ECVET Együttműködési megállapodás (MoU ECVET)
meghatározására és elfogadására összpontosít, melyet az összes résztvevő európai partner aláír,
és melyek leírják az “Interpretív Host” és “Interpretív Guide” képesítéseket, a tevékenységek,
feladatok, készségek, tudás és kompetenciák, tanulási egységek, valamint a hozzájuk rendelt
ECVET kreditpontok kontextusában (lásd: Együttműködési megállapodás 1. Függelék).
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KINYILVÁNÍTJUK, HOGY

1) A “Szervezet neve” képzett szakmai erőforrásai révén meghatároz az örökség közvetítés
ágazatban dolgozó munkavállaló / vállalkozó / gyakornok (továbbiakban "jelentkező") érdekeivel
összhangban - konkrétan Dr./Úr/Hölgy ........................ (a jelentkező neve) - egy olyan beavatkozási
programot, amelynek célja, hogy az egyén által már korábban elsajátított tanulási eredmények
átláthatóvá és elismerhetővé váljanak, valamint - összhangban a fentiekben részletezett
Együttműködési megállapodásban foglaltakkal (MoU ECVET), illetve a szakmai képesítések területi
szabályainak figyelembe vételével -, hogy az "Interpretív Host” / “Interpretív Guide”” (választandó)
szakmához kapcsolódó képzési krediteket és ECVET kreditpontokat rendeljen.

2) Az előzőekben leírt beavatkozási program végén – amelynek célja, hogy az egyén által már
korábban megszerzett tanulási eredmények átláthatóvá és elismerhetővé váljanak – a “szervezet
neve” egy írásos szakmai elemzést fog készíteni az elismerhető tanulási eredményekről – minőségi
és mennyiségi szempontból egyaránt (egységek és a hozzájuk rendelt ECVET kredit pontok),
mindezt a fentiekben részletezett ECVET Együttműködési megállapodásban foglaltakkal
összhangban.

3) A “szervezet megnevezése” által a projekt keretében végrehajtott ECVET értékelési folyamat a
pilot teszt tapasztalati részét képezi.
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ECVET TANULÁSI MEGÁLLAPODÁS (Formanyomtatvány minta)

Jelen tanulási megállapodás célja, hogy lehetővé tegye a következő európai képesítésekhez –
“Interpretív Host” / “Interpretív Guide” kapcsolódó tanulási eredmények, valamint az
Együttműködési Megállapodásban foglalt ECVET kreditek elismerését– ECVET Együttműködési
megállapodás a szakmai képesítés, valamint a pilot teszt nemzeti és/vagy regionális szabályai által
érintett területek képesítéseinek átláthatóságáért és elismeréséért.
Szakképzést nyújtó intézmény/Szolgáltató/ Kompetencia értékelő központ
Név:
Cím:
Nyilvántartási szám:
Képviseletre jogosult neve:

Jelentkező személy
Név:
Születési hely és idő:
Cím:
Tel.:

Email:

Állampolgárság:
Legmagasabb iskolai végzettség:
Korábban megszerzett szakmai képesítés (ek):

A képesítés képzési programjának címe:
EKKR/MKKR szint (ha alkalmazható):

A szakképzést nyújtó intézmény/szolgáltató/ kompetencia értékelő központ vállalja, hogy felméri
és értékeli a jelentkező kompetenciáit, azonosítja a jelentkező által már korábban megszerzett
tanulási eredmények egységeit és vállalja, hogy felkészíti Őt a vonatkozó szakmai vizsgára.
Jelentkező tudomásul veszi és egyetért a feltételekkel, valamint vállalja, hogy rendszeresen részt
vesz a számára szervezett képzésen, amely a még hiányzó tanulási eredmények egységeit hivatott
részére elsajátíttatni, illetve, hogy a szükséges információkat és dokumentumokat az értékelés
elvégzéséhez rendelkezésre bocsátja.
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A

jelentkező

előzetes

tanulmányai

eredményeinek.............................................

és

tapasztalata

során

megszerzett

tanulási

(a

szakképzést

nyújtó

intézmény/szolgáltató/

kompetencia értékelő központ neve) általt történt értékelése alapján jelentkező mentesül azon
képzésről, melyre vonatkozó tanulási eredményeinek egységeit előzetesen értékelték, jóváhagyták
és elismerték, valamint kifejezi szándékát a még hiányzó tanulási eredmények megszerzése
érdekében számára szervezett képzésen való részvételre annak érdekében, hogy megszerezze a
következő európai képesítés(eke)t: “Interpretív Host”/ “Interpretív Guide”

Dátum:

Jelentkező

Szakképzést nyújtó
intézmény/Szolgáltató/ Kompetencia
értékelő központ
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1. Melléklet - Interpretív Guide
Szakképzést nyújtó intézmény/Kompetencia értékelő központ
(Név)
(Cím)
(Kapcsolat)
Értékelő lap száma:

KÉRELEM
Tanulási eredmények értékelésére
Szakmai képesítés neve: Interpretív Guide
Azonosító szám:
Név…………………………………….. Szem.ig.sz:……………………………..
Lakcím:………………………………. ország ………. irányítószám …………..…….…város
utca…………….. házszám

…..……………………….

Telefonszám: ……………….. email: …………….….…..@..........................................
Kérem, fogadja el kérelmem az előzetesen megszerzett tanulási eredmények értékelésére:
Szám
A tanulási eredmények tevékenységi területei
Kérelem értékelésre
Igen
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Igen

Az örökség közvetítés meghatározása és fogalma
Örökség erőforrások elemzése
Célcsoportok azonosítása
Örökség közvetítés alapelveinek alkalmazása
Örökség közvetítés technikák alkalmazása
Információs technológiák használata és alkalmazása
Minőségbiztosítás menedzsment
Biztonság menedzsment
Támogatást és segítséget nyújt
Infrastruktúra és felszerelés menedzsment
Örökség közvetítő tevékenység nyújtása 1
Örökség közvetítő tevékenység nyújtása 2
Adminisztratív és marketing menedzsment

Egyetértek az értékelés elvégzésével és vállalom, hogy az értékeléshez szükséges információkat és
dokumentumokat rendelkezésre bocsátom.

Dátum

Aláírás

……………………..

………………………………
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1. Melléklet - Interpretív Host
Szakképzést nyújtó intézmény/Kompetencia értékelő központ
(Név)
(Cím)
(Kapcsolat)
Értékelő lap száma:

KÉRELEM
Tanulási eredmények értékelésére
Szakmai képesítés neve: Interpretív Host
Azonosító szám:
Név…………………………………….. Szem.ig.sz:……………………………..
Lakcím:………………………………. ország ………. irányítószám …………..…….…város
utca…………….. házszám

…..……………………….

Telefonszám: ……………….. email: …………….….…..@..........................................
Kérem, fogadja el kérelmem az előzetesen megszerzett tanulási eredmények értékelésére:
Szám
A tanulási eredmények tevékenységi területei
Kérelem értékelésre
Igen
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Igen

Az örökség közvetítés meghatározása és fogalma
Örökség erőforrások elemzése
Célcsoportok azonosítása
Örökség közvetítés alapelveinek alkalmazása
Örökség közvetítés technikák alkalmazása
Információs technológiák használata és alkalmazása
Minőségbiztosítás menedzsment
Biztonság menedzsment
Támogatást és segítséget nyújt
Infrastruktúra és felszerelés menedzsment
Vendégfogadási szolgáltatást nyújt
Örökség közvetítő tevékenységek, kirándulások és
látogatások menedzselése
Adminisztratív és marketing menedzsment

Egyetértek az értékelés elvégzésével és vállalom, hogy az értékeléshez szükséges információkat és
dokumentumokat rendelkezésre bocsátom.
Dátum

Aláírás

……………………..

………………………………
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