EU Lifelong Learning Program 2007- 2013 (2012/C 232/04)
Leonardo da Vinci Alprogram. Pályázati felhívás 2013 EAC/S07/12
"Innováció transzfer"
Projekt száma: 2013-1-ES1-LEO05-66707

“EURÓPAI ÖRÖKSÉG TOLMÁCSOLÁS”
ECVET folyamat a turizmus szektorban működő szakmák tanulási
kimeneteleinek és képesítéseinek átláthatóvá, valamint egységesen
elismerhetővé tételéért Európa szerte

WP 2 – Előkészítő elemzések és kutatás a projektben
részt vevő országok az “Európai örökség tolmácsolás”
oktatásának területén fellelhető szakmákról
Beszámoló az európai turisztikai oktatás szakmai
adatainak vizsgálatáról az “Európai örökség tolmácsolás”
oktatásának területén
Közös eszköz az elemzéshez (1. Infócsomag)

2014. április 8.

INTERPRETING OUR EUROPEAN HERITAGE - LdV ToI: 2013-1- ES1-LEO05-66707. - P. 1/7

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés ............................................................................................................. 3
2. Előkészítő elemzések és kutatás az európai turizmus szakmai adatainak
vizsgálatáról az “Európai örökség tolmácsolás” oktatásának területén. ..................... 5

INTERPRETING OUR EUROPEAN HERITAGE - LdV ToI: 2013-1- ES1-LEO05-66707. - P. 2/7

1. Bevezetés
A szakképzési rendszerek a turizmus területén gyakran igen széles szakmai profilokat fognak át,
és ezekben nincsenek egyértelműen meghatározva a kimeneti eredmények, a képzési /
minősítési lehetőségek, illetve korlátozott a mobilitás a szakképzési rendszerek között, és a
szakképzési rendszeren belül is a formális tanulási formákon kívül. Hasonló a helyzet az
örökségekkel foglalkozó turisztikai szakmák esetében is (a turizmus középpontjában 2010-ben
az Európai Unió kulturális és természeti örökségei szerepelnek). Fontos szerepe van azoknak a
turisztikai szektorban dolgozó szakembereknek, akik tevékenysége kulcsfontosságú egyrészt
minőségi turisztikai projektek kidolgozásában, másrészt olyan termékek létrehozásában,
amelyek kapcsolódnak az EU kulturális és természeti örökségéhez. Mindezt olyan szereplők
számára kínálva, mint az idegenvezetők, utazásszervezők, menedzserek, múzeumvezetők,
tárlatvezetők és egyéb szakmabeliek.

A projektpartnerek (szakképző intézmények, vállalkozások, non-profit szerveztek a turizmus
területén, hatóságok, amelyek jogalkotási hatáskörrel rendelkeznek a turisztikai és az oktatási
ágazatban országos és regionális szinten) vállalkoztak az ECVET szerint az örökségturizmus terén
működő szakképzések átjárhatóbbá, átláthatóbbá tételére és a kimeneti eredmények kölcsönös
elfogadására.

A Tradenet Global Nonprofit Kft. partnerként vesz részt a Leonardo da Vinci – Lifelong Learning
program Innováció transzfer keretében megvalósuló projektben. A projekt Spanyolországban
került benyújtásra, koordinálását a spanyol Koan Consulting végzi, a partnerek között
találhatóak a magyar Tradenet Global Nonprofit Kft-n kívül olasz, belga, osztrák, német és
szlovén szervezetek is.

A pályázat középpontjában lévő főbb tevékenységek az Együttműködési Megállapodásra
(Memorandum of Understanding), az ECVET tartalmára (a szakterület meghatározása a tanulási
eredmények tekintetében, feltérképezve az EQF-et a nemzeti minősítési keretrendszereken
keresztül, megtervezve a képesítéseket a tanulási eredmények átvihető egységeiben a kredit
pontok elosztásával), valamint mindezek végrehajtására (tanulmányi megállapodások, kredit
megítélések, átvitel érvényesítése és összegyűjtése, kapcsolódó szakképzési programokon
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keresztül rugalmas érvényesítési eszközökkel, a formális, informális és non-formális
kontextusokban elért tanulási eredmények átvitele és elismerése) irányul csakúgy, mint ezen
eredmények egyenlőségének általános érvényesítésére és terjesztésére. Várhatóan ezen
tevékenységek növelni fogják az örökségturisztikai szakemberek mobilizációját, hozzájárulva az
általánosan elfogadott képesítésekhez és képzési sztenderdekhez.
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2. Előkészítő elemzések és kutatás az európai turizmus szakmai adatainak

vizsgálatáról az “Európai örökség tolmácsolás” oktatásának területén.
A második “Munkacsomag” célja az örökségturizmus szakmai adatainak elemzése, illetve
előkészítő kutatása volt. Az elemzés a szakképző intézményekkel együttműködve valósult meg.
A felmérés keretében mind a hat résztvevő ország összegyűjtötte saját örökségturizmus
oktatását (a szakképzési, ill. egyéb képzési rendszerükből). Ezt követően a konzorciumi
partnerek elemezték a legtipikusabb képzéseiket/képzési témáit.
Az elemzés első része a szakmák/szakmai csoportok leírását foglalta magába. A második, illetve
harmadik rész a bizonyos oktatási, kompetenciákra és az EQF (Európai Képzési Keretrendszer)
szintjének szabályozására vonatkozó kérdésköröket tartalmazta.

Összességében a különböző országokban 28 szakmai profil került beazonosításra az
idegenforgalmi

ágazat

“örökség

tolmácsolás”

területén.

Ezek

közül

4-et

találtak

Spanyolországban, a 8-at Olaszországban, 3-at Magyarországon, 7-et Belgiumban, 3-at
Ausztriában, és 3-at Szlovéniában. (lásd 1. táblázat).

Minden szakmai profilhoz hozzásorolták a megfelelő EQF szintet, azaz besorolták őket az
Európai Képesítési Keretrendszerben (EKKR) annak érdekében, hogy az egyes nemzeti képzési
szintek Európa-szerte értelmezhetőek legyenek. Az EQF 8 szintet különböztet meg, melyből az
1-5 szint utal a szakképzésre, míg a 6-8 szint a felsőoktatásra vonatkozik. A projektben történt
vizsgálatok csupán az 5 EQF szintig terjednek.

Az elemzés képzési szolgáltatókkal együttműködve készült. Az érintettek kérdőívet töltöttek ki,
amelynek célja a szakmák megismerése, a jogi keretek, valamint a szükséges tanúsítások
feltérképezése volt Európai szinten.
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Spanyolország

Olaszország

Magyarország

Belgium

Ausztria

Szlovénia

Természetjáró
idegenvezető
EQF Szint 5

Túravezető
szakosodási lehetőséggel
(kerékpáros túravezető,
lovagoltató)
EQF Szint 4

Idegenvezető
EQF Szint 3

Idegenvezető
EQF Szint 4

Nemzeti ParkőrVadőr
EQF Szint 5

Turisztikai
animátor
EQF Szint 4

Kulturális örökség
idegenvezető
EQF Szint 5

Fenntartható Környezeti
nevelés megvalósításához
szükséges kompetencia
rendszer
EQF Szint 4

Környezetvédelmi
technikus
EQF Szint 4

Kurátor
EQF Szint 7

Erdész / Erdész
pedagógus
EQF Szint 6

Idegenforgalmi
tájékoztató
EQF Szint 4

Nemzeti Parkőr Vadőr
EQF Szint 3

Halgazdász
EQF Szint 4

Természetvédelmi
technikus
EQF Szint 4

Túravezető
EQF Szint 4

Túravezető
EQF Szint 4

Örökség tolmács
EQF Szint 5

Idegenforgalmi asszisztens
EQF Szint 4
Speciális idegenvezető EQF
Szint 4

Pedagógiai
szakszolgálatvezető
EQF Szint 7
Szcenológus
EQF Szint 7
Muzeológus
EQF Szint 7

Hotel menedzser
EQF Szint 6
Ügyfélszolgálati operátor
EQF Szint 3

Örökség tolmács
EQF Szint 8
Idegenvezetők
igazgatója
EQF Szint 7

Utazási és Turisztikai
Hivatal műszaki igazgatója
EQF Szint 6

1. Táblázat: Az Európai Örökség project partnerek által beazonosított szakmai adatok
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A pályázat során az idegenforgalmi ágazat "örökség tolmácsolás" területén meghatározásra
kerülő közös európai referencia aktiválásának érdekében, az ECVET folyamatban a felmérés
eredményei a következő kritériumok meghatározásához vezettek:


A project az EQF (Európai Képzési Keretrendszer) 5 illetve annál alacsonyabb szintű
képzésekkel fog dolgozni;



A project az idegenvezetők szakterületén (természeti és kulturális területen)
valamint a környezetpedagógia “örökség tolmácsoláshoz” kapcsolódó transzverzális
területén fog dolgozni. Ebbe bele fog tartozni azonban a turizmushoz kapcsolódó
falusi szálláshely szolgáltatói tevékenység is, mely kapcsolódik az “idegenvezetői
vagy nevelői, pedagógiai” feladatokhoz.

Ezen közös kritériumok alapján 28 szakmát észleltek a projektben részt vevő partner
országokban, melyek közül a következő 4 szakma fog majd alapul szolgálni a projekt további
feladataiban (2. táblázat):

Spanyolország

Olaszország

Magyarország

Belgium

Ausztria

Szlovénia

Környezetvédelmi nevelő
Természetvezető
Idegenvezető
Falusi és Agrárturizmus szállás menedzser
2. Táblázat: Kiválasztott szakképesítések

A következő lépés a projekt során az ECVET folyamat cselekvési tervének meghatározása lesz,
mely az idegenforgalmi ágazat "örökség tolmácsolás" szakterületén kerül aktiválásra.

A 2. munkacsomag eredményeinek részletes összefoglalása az előzetes kutatási és elemzési és
módszertani munkák által került kidolgozásra. Ez a beszámoló elérhető a project honlapjának
letöltési területén:
http://www.interpretingeuropeanheritage.com/
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