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“INTERPRETING OUR
EUROPEAN HERITAGE”
(“INTERPRETACIJA NAŠE EVROPSKE DEDIŠČINE”)
ECVET za preglednost in priznavanje učnih
rezultatov in kvalifikacij v evropskem
turističnem sektorju
WP 6 – Pilotno testiranje uveljavljanja Memoranduma o
soglasju - MoU ECVET za nove Evropske sektorske
kvalifikacije v turizmu in interpretacijo dediščine.
Slovenski model za ECVET in ECTS priznavanje točk

R15_ Slovenski model za Učni dogovor ECVET
za dodelitev ECVET točk, povezanih s preverjenimi učnimi izidi ter
pripisano Europass Prilogo k certifikatu, v skladu z
memorandumom o soglasju – MoU ECVET za nove skupne
Evropske kvalifikacije "Interpret gostitelj" in " Interpret vodnik", s
tem povezanimi podpisanimi Učnimi dogovori posameznikov, in z
nacionalnimi in / ali regionalnimi pravili o preglednosti in
priznavanju kompetenc in kvalifikacij, ki veljajo v Sloveniji in so
predmet Pilotnega testiranja.

Slovenija

Junij 2015

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Ta publikacija [komunikacija] odraža le stališča avtorjev, in
Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo, ki se lahko na podlagi informacij, ki jih vsebuje.

UGOTOVITVE

Projekt “Interpretacija naše Evropske dediščine: ECVET za preglednost in priznavanje učnih
rezultatov in kvalifikacij v evropskem turističnem sektorju” je večstranska intervencija za prenos
inovacij (TOI), ki poteka v okviru EU podprograma Leonardo da Vinci Vseživljenjsko učenje 200713.
Projekt je financiran v okviru prioritete "ECVET za preglednost in priznavanje učnih rezultatov in
kvalifikacij (LEO-TraInno-11)" projektov Leonardo da Vinci TOI, in kot tak je namenjen za uporabo
evropskih orodij in okvirov EOK in ECVET ljudem, ki delujejo v interpretaciji dediščine v turističnem
sektorju, predvsem z vzpostavitvijo Memoranduma o soglasju ECVET za novi evropski kvalifikaciji
"Interpret gostitelj " in "Interpret vodnik", ki opredeljujeta to področje kvalifikacij v smislu učnih
izidov, kartiranja na EOK prek nacionalnih okvirov in sistemov kvalifikacij, oblikovanja kvalifikacij v
prenosljivih enotah učnih rezultatov z dodelitvijo kreditnih točk ter z uveljavitvijo le tega (Učni
sporazum, Priznavanje kreditnih točk, Prenos potrjevanje in zbiranje) prek povezanih VET
programov s prilagodljivimi instrumenti za potrjevanje, prenos in priznavanje učnih rezultatov,
doseženih v formalnih, neformalnih in priložnostnih okvirih.

Konzorcij projekta in povezano partnerstvo vključuje pomembne predstavnike in organizacije
poklicnega izobraževanja in usposabljanja (v Italiji Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa; v
Avstriji BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, na
Madžarskem Tradenet Global), ter tudi mala in srednja podjetja, subjekte turističnega sektorja ali
lokalnega razvoja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni (v Španiji Koan Consulting SL; v Italiji
Consorzio Itaca, v Sloveniji NEC Notranjski ekološki center, Cerknica), javne zavode, pristojne za
turizem in okolje, na regionalni in nacionalni ravni (zlasti Ayuntamiento de Segovia in CENEAM v
Španiji ter Italijanska Regione Umbria), in tudi organizacije, specializirane v evropskem mreženju v
okviru podjetniškega duha in trajnostnega turizma (Belgijski Diesis Coop SCRL-fs).
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Projekt je nameraval organizirati in izvesti 4 temeljne korake v postopku ECVET:


Faza 1 - Ustanovitev evropskega partnerstva: vzpostaviti korespondenco med
kvalifikacijami (enote in kreditne enote) in učnimi izidi povezanimi s prenosom, kot tudi za
ocenjevanje, prenos in potrjevanje (enote / dele enot), bodo projektni partnerji na
različnih ravneh v sodelujočih državah podpisali ta memorandum o soglasju - MoU ECVET
(partnerji kot so socialni partnerji turističnega sektorja in javne institucije, pristojne za
poklicno izobraževanje in usposabljanje);



Faza 2 - Učni dogovori ECVET: definicija in podpis (s stranI strokovnjakov in pripravnikov
zainteresiranih za priznanje poklicne kvalifikacije, prek povezanih podjetij in s strani
izvajalcev zadevnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja) individualnih Učnih
dogovorv ECVET, opisanih v skladu z memorandumom, procesom usposabljanja v
formalnih, neformalnih in priložnostnih kontekstih, in s tem povezanimi krediti ECVET za
pridobitev kvalifikacij;



Faza 3 - Priznavanje ECVET kreditnih točk: s strani izvajalcev zadevnega poklicnega
izobraževanja in usposabljanja vključenim strokovnjakom in pripravnikom priznavanje
ECVET kreditnih točk, na koncu uradnega procesa usposabljanja, glede na preverjene učne
izide in uporabo Europass certifikata;



Faza 4 - začetek prenosa, potrjevanja in zbiranja podeljenih ECVET kreditov v sektorskih in
teritorialnih sistemih poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki sodelujejo v
Memorandumu o soglasju, v skladu z nacionalnimi in regionalnimi predpisi o certificiranju,
načinih in postopkih, formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja in organi
kvalifikacije.

Postopek izvedbe projekta je vsem sodelujočim evropskim projektnim partnerjem omogočal tudi
opredelitev in formalizacijo Memoranduma o soglasju - MoU ECVET za skupne evropske poklicne
kvalifikacije "Interpret gostitelj" in "Interpret Vodnik", ki jih opisuje v smislu aktivnosti, nalog,
sposobnosti in znanja, enotah učnih izidov in korespondencami med enotami in s tem povezanimi
kreditnimi točkami (Priloga 1 MoU).
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SLOVENIJA
DOGOVOR / SPREJEM VLOGE ZA PRIZNANJE ECVET KREDITNIH TOČK

G./Ga. ... ............................................, strokovnjak, ki deluje v turističnem sektorju na področju
interpretacije dediščine, izraža NEC Notranjskemu ekološkemu centru, Cerknica svoj interes, da z
namenom preglednosti in prepoznavanja že pridobljenih učnih rezultatov, ter priznavanja in
pripisovanja ECVET kreditnih točk, skladno z zgoraj omenjenim MoU ECVET in uveljavljenimi
področnimi pravili strokovnih kvalificij, začne process za poklicne kvalifikacije povezane z MoU
ECVET "Interpret gostitelj" in "Interpret vodnik".

V skladu z nacionalnimi pravili poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter MoU ECVET, bo NEC
Notranjski ekološki center, Cerknica, podpisnik memoranduma o soglasju, predlagal izvajalca,
odgovornega za ocenjevanje strokovnih kompetenc in učnih izidov glede strokovnega delovanja na
področju turizma. Ob koncu zgoraj navedenega intervencijskega programa, bo izvajalec poklicnega
in strokovnega izobraževanja pripravil analitičen opis preverjenih učnih izidov, v kvalitativnem in
kvantitativnem smislu (enote in deli enot ter pripadajoče kreditne ECVET točke), skladno z zgoraj
omenjenim MoU ECVET in z določbami zakona o poklicnem izobraževanju: Uradni list No.79 / 06.

Date …/…/…
NEC Notranjski ekološki center, Cerknica

G./Ga. ... ………………………………………
(strokovnjak, ki deluje na področju
turizma)
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