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1. Az “Európai Örökség Tolmácsolás” projekt 3.-as számú munkacsomag

céljainak, tevékenységi körének és termékeinek áttekintése
Az “Európai Örökség Tolmácsolás” 3. munkacsomagja azon tevékenységeket foglalja
magában, melyek célja, hogy egy koherens tevékenységi tervet definiáljanak az ECVET
folyamat aktiválására az “örökségtolmácsolás” szakmai számadatainak margóján, mely az
előző, 2-es számú munkacsomagban fogalmazódott meg.

Ezen ECVET akcióterv definiálása azon, már felismert tapasztalatok és optimális gyakorlati
eljárásmódok begyűjtésén, elemzésén és adaptációján keresztül kerül megvalósításra,
melyek jelentőségét a kompetenciák és kvalifikációk átláthatóságában és felismerésében,
valamint az ECVET folyamat kialakítása során már feismerték.

A akcióterv tartalmazza:
-

jelentést azon tapasztalatok és legjobb gyakorlatok kutatásáról, analíziséről és
adaptálásáról, amelyek már megvalósultak a projekt népszerűsítése során; továbbá az
ECVET aktiválásáról, mind az idegenforgalom kontextusában, mind pedig egyéb EU
VET szektorban vizsgálva;

-

az ECVET rendszer aktiválási tervét az “örökség tolmácsolás” szakterületre
vonatkozóan, a stratégiák definiálását, a patnerek által az ECVET folyamat bevezetése
és fejlesztése érdekében megvalósítandó tevékenységeket és eszközöket.

Az ECVET akcióterv alapos kidolgozására az olaszországi Perugia-ban megrendezett,
második Konzorciumi Találkozó alkalmával került sor 2014. március 24-25-én, egy közös
kerekasztal beszélgetés és az azt követő kiértékelés során. A résztvevőket az a szándék
vezérelte, hogy a gyűlés eredményei a projekt egész ideje alatt, majd azt követően is
hatékony megvalósításra találjanak. A akcióterv kidolgozása a harmadik Konzorciumi
Találkozó során fejeződött be Budpesten (Magyarország), 2014. június 24-25-én.
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2. Az ECVET folyamat aktiválásában és a kompetenciák, kvalifikációk átláthatóságában és felismerhetőségében már

használt tapasztalatok és legjobb gyakorlatok gyűjteménye és elmzése

1. A LEGJOBB GYAKORLAT ELEMZÉSE: INTEPA projekt (Spanyolország)
Transzferálható
termékek/eredmények

Miért transzferálhatóak az eredmények az
“Európai Örökség Tolmácsolás”-ban?

Hogyan transzferálhatóak az
eredmények “Európai Örökség
Tolmácsolás”-ban?

Ez a tanulmány segít befejezni az Európai Örökség
1. Eredmény: Tanulmány a képzés Tolmácsolás projekt első lépésében kivitelezett korábbi
Az INTEPA projektek eredményeit főleg a 4.
szükségleteinek azonosítására az Örökség elemzését. Ráadásul ismerjük az örökség tolmácsolással
munkacsomag folyamán fogják használni.
kapcsolatos helyzetet a jó gyakorlatok másolásának céljából, a
Tolmácsolás területén
többi európai országban.

Az INTEPA projekt által tervezett képzési program átvihető az
2. Eredmény: “Képzési Útikalauz vagy
Európai Örökség Tolmácsoláson belül, mert az oktatáselméleti Az INTEPA projektek eredményeit főleg a 4.
Képzési Program”
Útmutatójában összegyűjti a célkitűzéseket, a tartalmakat és munkacsomag folyamán fogják használni.
az időtartamokat. Ebben az értelemben a Tolmácsolás projekt
kihasználhatja ezt a lehetőséget akkor, amikor a partnerek
meghatározzák az örökség tolmács képesítés kreditjeit.
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3. Eredmény:
Útmutató“

„INTEPA

A 3. eredmény átvihető a projektünkön belül, mert a téma
ugyanaz, és össze tudunk gyűjteni értékes információkat az
Oktatáselméleti örökség tolmács profiljának meghatározása céljából minden
egyes résztvevő országban.

A 3. eredmény olyan fontos információkat
nyújt, amelyekkel segíteni tudunk a jó
örökség
tolmács
kompetenciáinak,
készségeinek,
és
tudásának
meghatározásában. Az örökség tolmácsolás
fogalmait, eszközeit és szakmai módszereit
a különböző modulok tartalmazzák.
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2. A LEGJOBB GYAKORLAT ELEMZÉSE: Kompetenciák kiemelése “Highlight the Competences”
(Olaszország)
Transzferálható
termékek/eredmények

1.Eredmény:
“ECVET Együttműködési
Megállapodás - MoU - a
partnerség kialakításáért és az
európai összehangolásáért a Site
Supervisor in the Cleaning
Services szolgáltatások
kvalifikációja érdekében.”

Miért transzferálhatóak az eredmények az
“Európai Örökség Tolmácsolás”-ban?

A Site Supervisor in the Cleaning Services ECVET MoU HtC,
mint az első Európában aláírt ECVET MoU, egy prototípust
testesít meg és hasznos tapasztalati referenciaként szolgál
minden partnerség számára, aki érdekelt az európai szakértői
kvalifikációban és a tanulmányi eredmények elismerésében, a
szektorális és földrajzi akadályok leküzdésében az európai
VET rendszereken belül.

Hogyan transzferálhatóak az
eredmények “Európai Örökség
Tolmácsolás”-ban?
AZ ECVET
MoU HtC egyszerűen
transzferálható az “Európai Örökség Tolmácsolás”
területére,
hasznosítható
tartalmainak
adaptálásával, elismerésével és frissítésével az
érintett szektorban, főként:
- bevezető a MoU hátteréről és általános
kontextusáról;
- EU-szintű tevékenység a MoU fenntartására
- definíciók, általános és specifikus MoU-élok; MoU
forma és tartalom a résztvevők, a szándék, az
engedélyezés és a hatékonyság vonatkozásában;
Az
európai
tanulmányi
eredmények
formális/informális/nem-formális
értékelő/transzfer/összesítő folyamatai (ECVET
egységkreditek / egységrészletek / kvalifikációk);
- mechanizmus a MoU kivitelezésére és az
adminisztratív
kooperáció
és
párbeszéd
lefolytatására;
- nemzeti szintű szabályozások, megállapodások
ellenőrzése, végzések kiértesítése.
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2.Eredmény:
“A Mou-val és az umbriai
regionális szabályozással
összhangban meghatározott és
létrehozott ECVET Tanulmányi
Szerződés kísérleti modell"

3.Eredmény:
“A EUROPASS Tanúsítványkiegészítőn alapuló ECVET
tanulmányi eredmény
tanusítvány”

Az első, Európában aláírt, az ECVET MoU-val és a
nemzeti/regionális szabályozásokkal (különösképp a VET
umbriai regionális szabályozása) összehangolt tanulmányi
szerződésekként a HtC ECVET Tanulmányi Szerződések
prototípust és használható hivatkozási alapot jelentenek
minden, a MoU végrehajtásában ténylegesen érdekelt MoU
partner számára, a tanulmányi eredmények/kvalifikáció
átláthatósága és felismerhetősége érdekében.
Ezen, az ECVET MoU-ban és a regionális dokumentumokban
kifejtett model és kísérleti verzió hasznosnak bizonyulhat,
különösképpen az “Európai Örökség Tolmácsolás” céljainak
megvalósítása kapcsán; legalábbis az ECVET MoU
megfelelőségi dokumentáció, mely könnyen adaptálható más
kvalifikációkhoz,
ágazatokhoz,
valamint
a
MoU
végrehajtásának minden területi kontextusához.

A HtC ECVET Tanulmányi Szerződés model és
kísérleti verzió könnyedén átruházható az “Európai
Örökség Tolmácsolás” projekt keretein belül,
elismerve, frissítve és az érintett szektorhoz és
kvalifikációhoz adaptálva használható tartalmát.
Az átruházás könnyen előidézhető, különösképp az
ECVET MoU megfelelőségi dokumentációban, a
kvalifikáció és szektor figyelembe vételével
adaptálva, de csakis a MoU területi kontextusokon
túli végrehajtásának biztosítása érdekében frissítve
(minden esetben szükséges integrálni az egyes
nemzeti/regionális VET rendszerek kötelező
dokumentációjába).

A Europass Tanusítvány-kiegészítőn alapuló HtC
A HtC tanusítvány-modell könnyen átruházható az “Európai tanusítvány-modell átruházható azzal a céllal, hogy
Örökség Tolmácsolás” projekten belül, mert a HtC Europass átírásra kerüljenek a képzés kedvezményezettei
Tanusítvány-kiegészítő euurópai közös eszközön alapul.
számára a tanulás és az ECVET egységek becsült
eredményei.
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3. A LEGJOBB GYAKORLAT ELEMZÉSE: “Európai Természeti Rendszer” (Olaszország)
Transzferálható
termékek/eredmények

1. Eredmény:
"ECVET Együttműködési megállapodásMoU ECVET ENS”
az európai partnerség és megegyezés
létrehozásához a formális, informális és nonformális környezetben megszerzett tanulási
eredmények értékelési, átviteli és gyűjtési
eljárásaihoz a „Környezeti Nevelő “, a
„Természetjáró- és Falusi Turizmus Idegenvezető“
és a „Falusi és Agroturizmus Szálláshely
Menedzser“ nevű Európai Uniós képesítések
számára

Hogyan transzferálhatóak az
eredmények “Európai Örökség
Tolmácsolás”-ban?

Miért transzferálhatóak az eredmények az
“Európai Örökség Tolmácsolás”-ban?

Az MoU ECVET ENS, lévén az első, a közös európai képesítések
érdekében az európai turisztikai szektorban aláírt MoU ECVET,
egy prototípust és hasznos tapasztalatokat tartalmazó
referenciát alkot minden egyes partnerség számára, mely
érdekelt az európai megegyezés kialakításában a szektorális
szakmai képesítéseknek és a tanulási eredményeknek az
európai szakképzési rendszerek közötti elismerésének
érdekében, különösen a turisztikai szektor területén.
Az MoU ECVET ENS az „Európai Örökség Tolmácsolás“ projekt
céljait tekintve különösen hasznosnak tűnik, mivel a turisztikai
szektorra fókuszál, valamint a tanulási egységek
szempontjából specifikus képesítések tervezésén túl
rendelkezések nagy mennyiségű sorozatát tartalmazza,
melyek könnyen alkalmazhatók más képesítésekhez (és
szektorokhoz), beleértve egy megoldást (egy specifikus
nemzeti „függeléket“ az MoU-hoz) a különböző módokon
meghatározandó kompetencia területek számára a résztvevő
országokban (pl. a nemzeti nyelvekhez kapcsolódó
kompetenciákat).

Az MoU ECVET ENS könnyen átvihető az
„Európai Örökség Tolmácsolás“ projekten
belül a hasznosítható tartalmának és
megközelítéseinek elfogadásával, naprakész
állapotba hozásával és alkalmazásával az
európai örökség tolmácsolás tevékenységeivel
kapcsolatos képesítésekhez és tanulási
eredményekhez, és különösen: az MoU
hátterének és általános környezetének
bevezetése; az MoU részére Európai Uniós
szinten létező intézkedések; az MoU definíciói,
általános és specifikus célkitűzései; az MoU
külalakja és tartalma a résztvevők, szándék,
ratifikálás és hatékonyság szempontjából;
európai
megegyezés
a
formális/informális/non-formális
környezetben
megszerzett
tanulási
eredmények értékeléséhez / átviteléhez /
gyűjtéséhez (ECVET kreditek az egységekhez /
részegységekhez / képesítéshez közös ECVET
kreditekkel
és
az
MoU-hoz
készült
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specifikusan
nemzeti
„függelékeknek“
tulajdonított ECVET kreditekkel a résztvevő
országokban
különböző
módokon
meghatározott kompetenciaterületekhez); az
MoU
végrehajtásához,
valamint
a
párbeszédhez
és
az
adminisztratív
együttműködéshez
szükséges
mechanizmusok; a nemzeti jellegről, a
megállapodás
felülvizsgálásáról
és
a
felmondásról szóló előírások.
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2. Eredmény:
“Közös Európai Modell az ECVET
Tanulmányi Szerződésekhez”
a meghatározás és aláírás céljából
felhasználta azokat az egyéni
szerződéseket, melyek a szakmai
képesítések elismerésében érdekelt
emberek között jöttek létre, az MoU
ECVET ENS és az érintett szakképzést
nyújtó szervezetek kialakításában, és,
amennyiben a szakképzésről szóló
nemzeti/regionális szabályok
megkívánják, azon közintézmények által,
melyeknek van hatáskörük a tanulási
eredmények és képesítések
átláthatóságának és elismerésének
bevezetésében, hogy leírják és végső
formába öntsék az MoU-val és a
képesítések és tanulási eredmények
átláthatóságáról és elismeréséről szóló
nemzeti/regionális szabályokkal
összhangban és a próbatesztben érdekelt
területeken teljes erővel, a tanulási
folyamatot formális, informális és nonformális környezetben, valamint a
vonatkozó ECVET krediteket, melyet meg
kell szerezni a szakmai képesítésekhez

Az ENS Közös Európai Modell az ECVET Tanulmányi
Szerződésekhez, lévén az első, az EU turisztikai szektorában
aláírt és megvalósított ECVET Tanulmányi Szerződés, az
európai szektorális közös, a turisztikai szakképzési
rendszerekben létező képesítésekhez kialakított MoU ECVETtel, valamint a nemzeti / regionális szabályokkal összhangban
egy prototípust, és egy hasznos tapasztalatokat tartalmazó
referenciát alkot minden egyes MoU partnerség számára,
mely érdekelt az MoU tényleges hatályba léptetésében az
érintett tanulási eredmények / képesítések átláthatóvá és
elismertté tételéhez, különösen a turisztikai szektor szakmai
területének számára.
Az ENS Közös Európai Modell az ECVET Tanulmányi
Szerződésekhez, melyet az MoU-ra és az ECVET alapelveire
vonatkozó közös európai rész, valamint különböző területi
integráló, az érintett területeken alkalmazható szakmai
képesítésekre vonatkozó törvényhozó részek alkottak meg,
hasznosnak látszik az „Európai Örökség Tolmácsolás“ projekt
céljaihoz, legalább az ECVET-hez és az MoU-hoz kapcsolódó
dokumentációhoz,
könnyen
alkalmazható
más
képesítésekhez, szektorokhoz és az összes területi
környezethez, melyek érintettek az MoU ECVET hatályba
léptetési folyamataiban.

Az ENS Közös Európai Modell az ECVET
Tanulmányi Szerződésekhez könnyen átvihető
az „Európai Örökség Tolmácsolás“ projekten
belül, elismerve, naprakész állapotba hozva és
alkalmazva annak hasznosítható tartalmát az
európai örökség tolmácsoláshoz kapcsolódó
képesítésekhez és tanulási eredményekhez. Az
átvitel könnyen maga után vonhatja,
különösen az ECVET-hez és az MoU-hoz
kapcsolódó modell dokumentációk esetében,
az
európai
örökség
tolmácsolás
tevékenységeihez kapcsolódó képesítések és
tanulási eredmények alkalmazását, és azok
frissítését annak érdekében, hogy biztosítsák
az MoU hatályba léptetését a területi
környezeten túl (mindenképpen szükséges az
integrálódás az egyes nemzeti/regionális
szakképzési rendszerek által megkívánt
dokumentációkkal).
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3. Eredmény:
“Közös Európai Modell az ECVET
Kreditek Odaítéléséhez”
az Europass Bizonyítvány-kiegészítő nevű
közös európai eszközre alapozva, a
folyamatok és eljárások végén
felhasználva, a területi szinten hatályba
léptetett Együttműködési megállapodás MoU ECVET ENS próbatesztjén belül
elkezdve, és azzal a céllal, hogy
bevezessék a formális, informális és nonformális környezetben megszerzett
tanulási eredmények átláthatóságát és
elismerését az MoU által kialakított, az
európai szintű ECVET kreditek és szakmai
képesítések megszerzésében érdekelt
emberek által.

Az ENS Közös Európai Modell az ECVET Kreditek Odaítéléséhez
tartalmaz közös európai részeket, melyek a következő, az
MoU által kialakított közös európai képesítések leírásához
kapcsolódnak: „Környezeti Nevelő“ ,„Természetjáró- és Falusi
Turizmus Idegenvezető“ és a „Falusi és Agroturizmus
Szálláshely Menedzser“, valamint különböző területi
egységesítő részeket mindegyik olyan terület részére, mely
elkötelezett az MoU hatályba léptetéséért, kapcsolódik az
ezeken a területeken alkalmazható képesítésekről szóló
specifikus törvényhozáshoz, a vonatkozó, a bizonyítványt
megadó illetékes testületekhez, és a bizonyítvány
akkreditációját / elismerését biztosító nemzeti/regionális
hatóságokhoz. Egy kiinduló rész részletesen tagolva
tartalmazza a minden egyes, az MoU hatályba léptetéséért
elkötelezett területen a kreditek odaítélésének céljából a
nemzeti/regionális törvények által meghatározott modelleket,
és egy következő, közös rész pedig tartalmazza a
bizonyítványok elnevezését, a készségek és kompetenciák
profilját, a bizonyítványt birtokló számára hozzáférhető
foglalkozások skáláját, a bizonyítványok hivatalos alapját
minden egyes érintett terület számára, a bizonyítványok
megszerzésének hivatalosan elismert módjait az Europass
Bizonyítvány-kiegészítő struktúrájának alapján angol nyelven,
valamint minden egyes érintett terület nyelvén (IT, FR, DE, ES,
LT) tanúsítva.

Az ENS Közös Európai Modell az ECVET
Kreditek Odaítéléséhez könnyen átvihető az
„Európai Örökség Tolmácsolás“ projekten
belül, elismerve, naprakész állapotba hozva és
alkalmazva annak hasznosítható tartalmát az
európai örökség tolmácsoláshoz kapcsolódó
képesítésekhez és tanulási eredményekhez. Az
átvitel könnyen maga után vonhatja, nemcsak
különösen az ECVET-hez és az MoU-hoz
kapcsolódó modell dokumentációk, hanem és
különösen az Europass Bizonyítvány-kiegészítő
struktúráján
alapuló
részek
érintett
képesítésekhez és tanulási eredményekhez
való alkalmazását, és frissítését annak
biztosítására, hogy az MoU hatályba léptetése
a területi környezeten túl is megtörténik
(mindenesetre az ENS Közös Európai Modell az
ECVET
Kreditek
Odaítéléséhez
megfogalmazása
a
minden
egyes
nemzeti/regionális szakképzési rendszerben
kialakított
hitelesítési
dokumentációk
Az ENS Közös Európai Modell az ECVET Kreditek Odaítéléséhez kísérőjeként Európa szerte érthetőbbé teszi
könnyen átvihető az „Európai Örökség Tolmácsolás“ projekten ezen dokumentációkat).
belül, mivel az Europass Bizonyítvány-kiegészítő nevű közös
európai eszközön alapszik.
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4. A LEGJOBB GYAKORLAT ELEMZÉSE: “INNOGUIDE” projekt (Belgium)
Transzferálható
termékek/eredmények

Miért transzferálhatóak az eredmények az “Európai Örökség
Tolmácsolás”-ban?

Hogyan transzferálhatóak
az eredmények “Európai
Örökség Tolmácsolás”ban?

Mert a tanulmány információt ad az idegenvezetésről a partner országokban,
Belgium partner országként jelen van mind a két projektben. Az idegenvezető A tanulmány eredményeinek és a
következtetésnek
figyelembe
1. Eredmény: Innoguide kutatási célcsoport szintén ugyanaz, mint az IOR-ben
vételével
az
idegenvezető
jelentés
kompetenciáinak
megerősítése
“http://www.innoguidetourism.eu/fi
céljából
les/innoguide_research_report.pdf”

2. Eredmény: a tanulmányi platform Mert a 3 szempont egyike a fenntarthatóságra fókuszál, emellett az
interkulturális szemléletre és a tapasztalatra is, amely teljes mértékben
létrehozása
összhangban van az örökség tolmácsolás alapelveivel. Az idegenvezetők
“http://learning.viaviatourismacadem használhatják a platformot kompetenciáik tökéletesítésének céljából ezen a 3
y.com/innoguide/”
területen mindenhol Európában.
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A platform használatával, és a
képzési program bevonásával az
egyik olyan lehetőségbe, mely
által
örökség
tolmácsokká
válhatnak

5. A LEGJOBB GYAKORLAT ELEMZÉSE: ECVET TC-NET projekt (Hungary)
Miért transzferálhatóak az
eredmények az “Európai Örökség
Tolmácsolás”-ban?

Transzferálható
termékek/eredmények

Hogyan transzferálhatóak az
eredmények “Európai Örökség
Tolmácsolás”-ban?

A tanúsítvány bemutatja a kompetenciákat és a Az ECVET TC NET -ben részt vevő képzési
1. eredmény:
“ECVET tanúsítvány kifejezetten a turizmus tanulási eredményt, valamint a megfelelő ECVET szervezetek és vállalatok vizsgálták a kidolgozott
kreditet, és ez lesz a kölcsönös elismerés és az szemléletmódot és eszközöket és visszajelzést
és a vendéglátás területéhez"
átláthatóság alapdokumentuma.

2. eredmény:
“Iránymutatók
részére”

a

képzési

adnak és kapnak a
elismeréséről és az
megvalósíthatóságáról.

készségek kölcsönös
ECVET tanúsítvány

A turizmus és vendéglátás területén működő
szervezetek képző szervezetek részére fontos az is, hogy
megfelelő iránymutatást kapjanak arról, hogyan
fejlesszék
ECVET-nek
megfelelő
képzési
programokat a jövőben.

Majdnem ugyanarról az ágazatról beszélünk. A
kézikönyv, konkrét iránymutatásokat tartalmaz
arról, hogyan kell dolgozni ECVET modellel a
turizmus gyakorlatában, különösen a vállalati
képzésben.

A kompetencia leírás rács egy alapvető leírást
tartalmaz a turizmus és vendéglátás ágazatával
kapcsolatos összes kompetenciáról, hogy
részletes perspektívát adjon az európai
turizmushoz és vendéglátó szektorhoz szükséges
különböző kompetenciákról és munkakörökről,
amely az ECVET modell fejlesztésének az alapját
képezi.

Ez a modell tökéletesen áthelyezhető az “Európai
Örökség Tolmácsolás” projekten belül, elismerve,
frissítve és kiigazítása annak felhasználható
tartalmát.

3. eredmény:
"Kompetencia leírás rács kidolgozása"
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4. eredmény:
"A kölcsönös bizalom alapszabálya"

A kölcsönös bizalom a legfontosabb - az ECVET
használatához kapcsolódó - elv. Ahhoz hogy
megteremtsék ezt az alapvető tényezőt, ki kell
dolgozni a kölcsönös bizalom alapszabályát, amely
az ECVET modellben, az európai idegenforgalom
területén
részt
vevő
szervezetek
alapdokumentuma.

A kölcsönös bizalom alapszabályának aláírásával
minden - a hálózatban, és azon túl is
tevékenykedő - résztvevő szervezet kijelenti, hogy
garantálja, elfogadja és tiszteletben tartja az
ECVET modellben szereplő elveket és szabályokat
az érdekeltségi területén.
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6. A LEGJOBB GYAKORLAT ELEMZÉSE: ENTER Vállalkozás a foglalkoztatás irányába (Ausztria)
Transzferálható
termékek/eredmények

1. Eredmény:
ECVET tananyagok fejlesztése

Miért transzferálhatóak az
eredmények az “Európai Örökség
Tolmácsolás”-ban?

Hogyan transzferálhatóak az
eredmények “Európai Örökség
Tolmácsolás”-ban?

ECVET tananyagokat fognak kifejleszteni a fiatal
Ez a folyamat modellként szolgálhat az Örökség
vállalkozók számára, az EQF-re, a tanulási
Tolmácsok
számára
kialakított
tananyag
eredményekre
és
az
ECVET
pontok
fejlesztéséhez.
hozzárendelésére alapozva.
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7. A LEGJOBB GYAKORLAT ELEMZÉSE: M.O.T.O projekt (Ausztria)
Miért transzferálhatóak az
eredmények az “Európai Örökség
Tolmácsolás”-ban?

Transzferálható
termékek/eredmények
1. Eredmény:

Mintasablon a képesítések elemzéséhez
M.O.T.O hálózat a képesítések elemzéséhez
2. Eredmény:

Együttműködési
mintasablon

Hogyan transzferálhatóak az
eredmények “Európai Örökség
Tolmácsolás”-ban?
A dokumentum modellként
Tolmácsok
készségeinek
meghatározásához.

szolgálhat a
stratégiai

A modell MoU mintasablonként szolgálhat az
Az
Együttműködési
megállapodás
(MoU)
Európai
Örökség
Tolmácsolás
projekt
mintasablon együttműködés és a hálózatban
végeredményeinek végrehajtásakor keletkező
(MoU) történő működés számára nyújt általános keretet. dokumentumokhoz.

megállapodás

3. Eredmény:

Tanulmányi Szerződés egy MoU keretében
4. Eredmény:

M.O.T.O próbaszektor jelentés

Az MoU keretében létrehozott Tanulmányi Mintasablon dokumentumokként szolgálhatnak
Szerződést egy Értékelési adatlappal és a Tanulók az Örökség Tolmács új szakmai imázsának
Egyéni Bizonyítványával egészítették ki.
megvalósításakor.
A tanulmány biztosít egy, a legmodernebb szinten
megfogalmazott kérdőívet, melynek területe a
képesítések megtervezése és a kreditek A kérdőívet akkor lehet megtanácskozni, amikor
véglegesítik az Örökség Tolmács munkaköri
elismerése a különféle országokban.
leírását.
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8. A LEGJOBB GYAKORLAT ELEMZÉSE: ECVET-TOUR a turizmushoz és mobilitáshoz (Ausztria)
Transzferálható
termékek/eredmények
1.Eredmény :

ECVET-TOUR Competencia mátrix
(angol, német)

Miért transzferálhatóak az
eredmények az “Európai Örökség
Tolmácsolás”-ban?

Hogyan transzferálhatóak az
eredmények “Európai Örökség
Tolmácsolás”-ban?

Az ECVET-TOUR Kompetencia mátrix szerkezete
A kifejlesztett mátrix szerkezete és tartalma
elősegítheti
egy
hasonló
dokumentum
modellként szolgálhat az „Európai Örökség
kifejlesztését. Az életpályák számára egyfajta
Tolmácsolás“ nevű professzionális szereplő
reprezentációs
formát
nyújt,
valamint
leírásához.
javaslatokat ad a mobilitás javításához.
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9. A LEGJOBB GYAKORLAT ELEMZÉSE: TWO O'CLOCK projekt (Németország)
Transzferálható
termékek/eredmények

Miért transzferálhatóak az
eredmények az “Európai Örökség
Tolmácsolás”-ban?

Hogyan transzferálhatóak az
eredmények “Európai Örökség
Tolmácsolás”-ban?

1. Eredmény:

Európai profil a TLA és az LC számára

A projekt kifejlesztett egy európai profilt a TLA és Ez a profil modellként szolgálhat az Örökség
az LC számára az EQF és az ECVET eszközökre Tolmácsolás
képzés/oktatás
profil
alapozva.
megszövegezéséhez.
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3. ECVET stratégia az “Európai Örökség Tolmácsolás” akcióterv szakmai

adataihoz a “örökség tolmácsolás” tevékenységi területén
Az „Európai Örökség Tolmácsolás” alapvető célja, hogy megalkossa az EQF és az ECVET
módszerei alapján, az idegenforgalom területén dolgozó szakemberek számára azon szakmai
alapelveket, melyet a projektben résztvevő országok partnerei a 2 WP (munkacsomag)
kidolgozása során, a VET (szakképzési) rendszerkövetelményekben leírtaknak megfelelően
kiválasztottak és véglegesítettek. A kiválasztás szempontja a keresztmetszeti elv volt (a
kiválasztás során az EQF 5 és annál alacsonyabb szinteken levő szakképzettségeket vettek
figyelembe).
A projekt által tervezett tevékenységek fókuszában áll:
-

az ECVET MoU-ban (Memorandum of Understanding = Megállapodási Szerződés)
megfogalmazott tartalom meghatározása áll (a szakképzettségekhez tartozó átvihető
tananyagegységek kialakítása a hozzárendelt ECVET kreditpontokkal),

-

a MoU formalizálása a releváns szervezetekkel (kifejezetten a VET (szakképzési) és az
idegenforgalom

területén

kompetens

közintézményekkel,

a

munkáltatók

és

munkavállalók társszervezeteivel, egyéb érintett szervezetekkel, az adott szakterület
szakképző – VET – intézményekkel mind nemzeti és területi szinten), a MoU végrehajtása
egyéni szinteken (az ECVET Tanulmányi Megállapodásai által, szakképzési (VET)
programok rugalmas jóváhagyási eszközeivel, a iskolarendszerben, iskolarendszeren kívűl
és informálisan szerzett kimeneti kompetenciák átvitelével és elismerésével, valamint az
ECVET kreditek kiosztásával, átvitelével, érvényesítésével és gyűjtésével, alkalmazva a
nemzeti és regionális szabályozásokat), továbbá az elért eredmények kommunikációja és
terjesztése, a hatékony bevezetés céljából a project teljes időtartama alatt, majd azt
követően is.
Az ECVET folyamat stratégiája ezáltal a MoU-val (Memorandum of Understanding =
Együttműködési Megállapodás) kezdődik, a projekt által vizsgált idegenforgalmi szakmai
adatok mentén, mely középpontjában a kulcsszereplők részvétele áll, minden résztvevő
országban (a turizmusban és örökség tolmácsolásban résztvevő szakképzésben érintett
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közintézmények, magánszektor résztvevői, munkaadók és munkavállalók, egyéb érdekelt
szervezetek, szakképző intézmények), valamint azok a módszerek, melyek a tanulási
egységek kimenetének szakmai adatainak kialakítása során alkalmaztak, az ECVET pontok
meghatározásával, annak érdekében, hogy a megszerzett kimeneti szakmai kompetenciák
elismerése ne képezzen akadályt a különböző szakképzési rendszerek között az érintettek
számára.
A szakmai adatok kialakítására vonatkozóan a szakmai kimeneti kompetenciák valamint a
tananyag egységekhez rendelt, az ECVET előírásainak megfelelő kredit pontok
hozzárendelése során a projekt meghatározza azokat a tevékenységeket és fejlesztéseket az
idegenforgalom örökség tolmácsolás szakterületére vonatkozó ECVET folyamatban mely
során a partnerek folytatják az érintett és megosztott szakmai terület tevékenységeinek,
feladatainak, tudásának, képességeinek, kompetenciáinak, tanúsítási céljainak, a kimeneti
kompetenciák tananyagegységeinek és a vonatkozó ECVET kredit pontoknak a
meghatározását, különös figyelmet fordítva a szakmai szabályozásra az érintett országokra
vonatkozóan (szakképzési profil, szakismeretek specifikációja, tanúsítási célok), valamint a
kiegészítő tényezőkre (tanúsítási módok: iskolarendszerű, iskolarendszeren kívűli és
informális tudás elismerése; folyamatok, tanúsítási szervezetek), továbbá az ECVET kredit
pontok hozzárendelésére a kialakított tananyagegységekhez.
A bevonás tekintetében, minden résztvevő országban, a szakképzésben és
idegenforgalomban kompetens közintézmények, magánszektor, munkáltatók és
munkavállalók, egyéb érdekelt szervezetek, a projekt fókuszában a tervezett szakmai munka
eredményeinek integrálása áll, a képesítések kialakítása során a tervezett eljárások mentén,
a kulcsszereplők számára információt nyújtva a minőségre, relevanciára és projekt
eredményeinek hatékonyságára vonatkozóan, ugyancsak a tervezett folyamatok által
biztosítja, hogy a sikeres projekt eredmények átadásra kerülnek a megfelelő döntéshozó
szervek részére, a szabályozott helyi, regionális és Európai rendszerekben (a tevékenységek
megosztása célzottan a szakképzésben és idegenforgalomban érintett közintézmények és az
örökség tolmácsolás területén tevékenykedő magánszektor részére), valamint az elért
eredmények adaptálásra és alkalmazásra kerülnek az egyéni végfelhasználók által (terjesztési
tevékenységek célzottan a dolgozók és gyakornokok részére, szakképzők és
egészségturizmusban résztvevő képzők részére, valamint az örökség tolmácsolás vállalkozói
számára).
A konzorciumi partnerek által, minden résztvevő országban szervezett Infó-Nap és Fókusz
Csoportos megbeszélések, biztosítják a folyamat folytonosságát mely kizárólag és
dinamikusan a felhasználók igényeire fókuszálva, biztosítja a kölcsönös felelősségvállalást, a
folyamatos kapcsolattartást a partnerek valamint az ismert és potenciális
végfelhasználók/haszonélvezők között, ez által biztosítva az eredmények hasznosítását a
projekt teljes élettartama alatt, majd azt követően is.
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Összefoglalva, a folyamat első kiemelendő integrált aspektusát magába foglalja, egyrészről a
MoU tartalmának (kifejezetten az örökség tolmácsolás szakmai adatainak) kialakítása,
másrészt azon kulcsszereplők bevonása, akik részt vesznek a MoU tartalmának
jóváhagyásában nemzeti, regionális szinten, a specifikus idegenforgalmi vonatkozású
szakképzési szektorban, Európában.
Más szóval, az első lépés a MoU-ban megfogalmazott kötelezettségvállalás aláírása a
kulcsszereplők által, kifejezetten azokban az esetekben amikor területi törvényhozói
kompetenciák érintettek a szakmai végzettségek minősítésében és tanúsításában (ugyancsak
ez esetben az idegenforgalom területén kompetens szervezetek is), mely biztosítja a
végzettségek hatékony átültetését az érintett területeken, majd a lehetőséget biztosítja az
egyének részére, hogy elismertessék és tanúsíthassák a vonatkozó kimeneti
kompetenciáikat, mely akkor valósítható meg a leghatékonyabb módon, ha az említett
kulcsszereplők már a folyamat elején bevonásra kerülnek, vagy a lehető legkorábbi projekt
fázisban.
Másodsorban, a résztvevő országok közötti jelentős különbségek figyelembevétele során,
kifejezetten a szakmai végzettségek és tanúsítási kompetenciák, szabályok és eljárások
területén az európai szakképzési rendszerekben, még inkább szükségessé válik az, hogy
körültekintően megnevezésre kerüljenek a kompetens és érdekelt köz- és magánszektor
kulcsszereplők
minden
releváns
és
érintett
területi
kontextusban.

INTERPRETING OUR EUROPEAN HERITAGE - LdV ToI: 2013-1- ES1-LEO05-66707. - P. 21/27

4. ECVET Akcióterv - “Európai Örökség Tolmácsolás” tevékenységei – 3.

Munkacsomag
Az ECVET „Európai Örökség Tolmácsolás” projekt előzetesen tervezett tevékenységei között
szerepel az európai EQF és ECVET eszközeinek és keretrendszereinek az alkalmazása az
idegenforgalmi és örökség tolmácsolás szektorban tevékenykedő szakemberek számára,
belefoglalva azokat a beavatkozásokat melyeknek célja, hogy meghatározza és formalizálja,
egy részvételen alapuló folyamat által, az idegenforgalomban alkalmazható Együttműködési
Megállapodást (Memorandum of Understanding = MoU) a szakmai adatokra vonatkozóan,
mely adatok megerősítésre kerülnek a projekt megvalósítása során annak a kísérleti
fázisában, valamint a projekt lezárását követően is. Részletesebben a tevékenységek magába
foglalják az alábbiakat:
 egy teljes MoU tervezet összeállítása, követve a legjobb gyakorlatokat a 3-ik
munkacsomag kialakítása során (INTEPA; Highlight the Competences and European
Nature System; Innoguide project; ECVET- TC; ENTER, M.O.T.O, ECVET-TOUR and
TWO O'CLOCK project) tartalmazva az alábbiakat: egy bevezetést a MoU hátterére és
általános tartalmára vonatkozóan, az európai szinten már létező előírásokat,
meghatározásokat, az MoU általános és specifikus céljait; a MoU formátumát és
tartalmát a részvevők, cél, jóváhagyás és hatékonyság tekintetében; a 4-ik
munkacsomag kidolgozása során megtervezendő végzettségeket, annak érdekében,
hogy az értékeléshez kialakítsuk azok európai megfeleltetését, átvitelét és a
megszerzett iskolarendszerű, iskolarendszeren kívüli, és informális kimeneti
kompetenciák kontextusában (egységek, egységrészek és vonatkozó kreditek)
összegyűjtött folyamatokat;
 a MoU bevezetéséhez szükséges mechanizmusok feltárása, tárgyalások és
adminisztratív együttműködés által, a nemzeti szabályozások, a megállapodás
áttekintését és a felmondást illetően;;
 azon tevékenységek, melyek a MoU-t érintik, a projekt partnereken felül, mint
például a turizmus és örökség tolmácsolás szakképzés területén érintett
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közintézményeket, magánszektort, munkaadókat és munkavállalókat, nemzeti,
regionális és helyi szinten, az 5-ik munkacsomagban kerülnek megvalósításra;
 a MoU formálissá tétele a partnerek és a már bevont kompetens/érdekelt
szervezetek által (a MoU hivatalos aláírására az 5-ik munkacsomag kidolgozásának a
végén kerül sor Segovia-ban (Spanyolország), 2014. Decemberében)
 a MoU-ban foglaltak végrehajtása, egy pilot teszttel kezdődik, mely a 6-ik
munkacsomag megvalósítása alatt történik 120 munkavállalóval és gyakornokkal, a
projektben résztvevő országokban, annak érdekében, hogy elismerje és tanúsítsa a
megszerzett vonatkozó kimeneti kompetenciákat és ECVET krediteket, a nemzeti és
regionális szabályozásnak megfelelően a tanúsítás módját és folyamatát, az
iskolarendszerű, iskolarendszeren kívüli és informális képzések érvényesítésének,
tanúsítási testületek által, alkalmazva az ECVET Tanulmányi Megállapodás és
Europass Tanúsítvány Melléklet az általános modelljeit.

A korábban kiemelt problémákat illetően a tervezett jelen folyamat stratégiai megközelítését
figyelembe véve (egy korábbi esemény során azonosított kifejezetten hatékony
elköteleződést követően, a bevezetést illetően kompetens/érdekelt kulcsszereplők bevonása
magától értetődően szükséges, így fontos, hogy a projekt partnereknek világos és teljes
tudomása legyen e kulcsszereplőkről minden résztvevő országban). Úgy tűnik, hogy a projekt
konzorciumnak, a projekt munka e fázisában, minden résztvevő országban további két
specifikus feladatot kell megosztania és gyorsan bevezetnie, az egyik a nemzeti, regionális és
helyi szektorális szinten levő összes köz- és a magánszféra kulcsszereplőinek beazonosítása,
valamint egy olyan „kapcsolatfelvétel” szervezésére és lebonyolítására vonatkozó
kezdeményezés, mely kifejezetten részükre szól.
A fenti feladatok vonatkozásában, a konzorciumban résztvevő országok szakképzési
rendszerének jelentős különbözőségén túl, lehetőség van a kritériumok és eszközök
bemutatására és meghatározására, melyek könnyen adaptálhatóak és alkalmazhatóak a
partnerek által minden specifikus nemzeti kontextusban.
A kritériumok és eszközök vonatkozásában, a konzorcium partnerei első sorban megosztják a
„Kulcsszereplők

táblázatát”,

mely

összefoglalja

az

ECVET

folyamatban
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résztvevő

kulcsszereplők különböző típusát. A táblázatot minden ország résztvevő partnerének ki kell
töltenie, majd azt követően egy „minta levél” tervezetet kell készítenie, a projektbe történő
bevonás jellegének megfelelő kapcsolatfelvétel céljából.
A „kulcsszereplők táblázata”, két résztáblázatot tartalmaz az állami hatósági szervekre és a
privát szektorra vonatkozóan, valamint a következő oldalak egy „Minta levél a kulcsszereplők
bevonásához” formátumot tartalmaznak.
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5. Minta levél a kulcsszereplők bevonásához
TÁRGY :

Leonardo
da
Vinci
projekt
“EURÓPAI
ÖRÖKSÉG
TOLMÁCSOLÁS”
ECVET folyamat a turizmus szektorban működő szakmák tanulási kimeneteleinek és
képesítéseinek átláthatóvá, valamint egységesen elismerhetővé tételéért Európa
szerte
Az érintett kulcsszereplők bevonása.

Azzal a Leonardo da Vinci projekttel kapcsolatban írunk Önnek, mely részét képezi az EU 2007-2013
közötti Egész életen át tartó tanulás programjának, és mely magában foglal egy multilaterális
intervenciót az európai turisztikai szektorban működő szakemberek kompetenciáinak és
képesítéseinek átláthatóságára és elismerésére fókuszáló Innovációtranszfer részére, alkalmazza az
Európai Képesítési Kreditrendszer - EQF és az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer –
ECVET nevű európai eszközöket és keretrendszereket.
A projekt kivonata
A projekt hivatalos elnevezése „Európai Örökség Tolmácsolás“: ECVET folyamat az átláthatóság
bevezetésére, valamint a tanulási eredményeknek és a képesítéseknek egész Európán belüli
elismerésére az "örökség tolmácsolás" tevékenységeibe bevont szakember számára a turisztikai
szektorban. A projekt a Leonardo da Vinci program „ECVET a tanulási eredmények és képesítések
átláthatóságáért és elismeréséért“ prioritást szólítja meg. Ez 2013 októberében kezdődött és 2015
szeptemberéig tart.
A projekt abból a meggondolásból indul ki, hogy Spanyolországban és Európában a turizmus képezi
az egyik legfontosabb gazdasági szektort, a foglalkoztatásban betöltött jelentősége kiemelkedő. A
turizmus szektorban és tevékenységeken belül az „örökség tolmácsolás“ egyre növekvő fontosságra
tesz szert, mivel kulcsfontosságú eszköz és szerep az alkalmas turizmus projektek és termékek
kifejlesztéséhez, beleértve az Európai Uniós, kulturális és természeti örökségeket, azoknak a
szereplőknek a számára, mint az idegenvezetők, az újonnan megjelent utazásszervezők, területi
vezetők, múzeumigazgatók, látogató menedzserek és sok más szakember.
Az „örökség tolmácsolás“ tevékenységei a turizmusban nagyon sok embernek tényleges és növekvő
munkalehetőségeket kínálnak nagyon nagy és meglehetősen változatos skálájú szektorális
profilokban és szereplőkben, mely a tanulási eredmények szempontjából gyakran nincs világosan
meghatározva, ugyanakkor a képzési és képesítési lehetőségekhez való hozzáférés szempontjából
gyakran szabályozott, a mobilitás korlátozásával a szakképzési rendszerek "határain" túl (a
nemzeti/regionális szakképzési rendszerek korlátai közé szorul, korlátozza a mobilitást egy konkrét
szakképzési rendszeren belül; akadályozza a mobilitást a formális oktatáson kívül).
Ezekből a megfontolásokból kiindulva a turizmus „örökség tolmácsolás“ tevékenységeinek területén
működő szakképzést nyújtó szervezetek, vállalkozások és non-profit szervezetek, valamint a turizmus
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és a szakképzés területén törvényhozói hatáskörrel rendelkező közintézmények a tanulási-és
munkalehetőségek, valamint a szakképzésen túli mobilitás korlátozásának helyzetét átgondolva
egyetértettek abban, hogy beavatkoznak az átláthatóság bevezetésének, és a kulturális és természeti
örökségek tolmácsolási tevékenységeihez kapcsolódó tanulási eredmények elismerésének
érdekében, az EQF és az ECVET európai eszközök és keretrendszerek alkalmazásával és
megvalósításával.
Ennélfogva a projektnek szándékában áll alkalmazni az EQF és az ECVET európai eszközöket és
keretrendszereket a turizmus szektor „örökség tolmácsolási“ tevékenységeibe bevont szereplők
esetében.
Ebből a célból a fő tevékenységek a következőkre fókuszálnak: az illetékes és érintett kulcsszereplők
által meghatározott és végső formába öntött Együttműködési megállapodásra - MoU ECVET (mely
lehetővé teszi az érintett képesítési terület megosztott meghatározását európai szinten a tanulási
eredmények szempontjából, megtervezi a képesítést az átvihető tanulási egységekben a
hozzárendelt kreditpontokkal), valamint ennek hatályba léptetésére, egy, a projekten belül
megvalósításra kerülő próbateszttel kezdve, melybe legalább 120 szakembert vonnak bele egész
Európából (30 Spanyolországból és 90 a többi résztvevő országból, előtérbe helyezve a nőket és az
idős embereket), a kapcsolódó megszerzett tanulási eredmények és ECVET kreditek elismeréséhez és
hitelesítéséhez a hitelesítési eszközökről és eljárásokról, a formális, non-formális és informális tanulás
érvényesítéséről és a képesítési testületekről szóló nemzeti és regionális szabályokkal összhangban,
valamint az ECVET Tanulmányi Szerződésekhez és az Europass Bizonyítvány-kiegészítőhöz készített
közös modelleket felhasználva.
Ezek a tevékenységek várhatóan növelni fogják a turisztikai szektor "örökség tolmácsolás"
tevékenységeibe bevont érintett szakemberek mobilitását, hozzájárulván ezzel az általánosan
elfogadott képesítések és szakképzési szabványok érvényesüléséhez.

Miért és hogyan van szüksége az Európai Örökség Tolmácsolás Projektnek az Önök
elkötelezettségére
A fentiekben említettek alapján az Európai Örökség Tolmácsolás projekt fő tevékenységei minden
egyes országban a hozzáértő és érdekelt kulcsszereplők, és különösen a szakképzésben és a
turizmusban illetékes közintézményeknek, az alkalmazottak és munkavállalók társadalmi
partnereinek, egyéb érdekelt szervezeteknek és az érintett szektor szakképzést nyújtó szervezetinek
bevonására fókuszál.
Erre a bevonási folyamatra nagyon nagy szükség van, mert ezeknek a különböző kategóriákba tartozó
kulcsszereplőknek az akarata közvetlen befolyással van az előirányozott ECVET folyamatnak a
lehetőségére és kiterjesztésére: pl. a szakképzésben illetékes közintézmények részvétele fogja
meghatározni az MoU intézkedéseinek területi kiterjesztését, miközben a szektorális társadalmi
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partnerek és szakképzést nyújtó szervezetek részvétele alapvető abban, hogy az érdekelt
szakembereknek tényleges lehetőségeket és az MoU intézkedéseinek alkalmazását biztosítsák a
megszerzett vonatkozó tanulási eredmények és ECVET kreditek elismerésének és hitelesítésének
szempontjából, még mindig a hitelesítési módokról és eljárásokról, a formális, non-formális és
informális tanulás érvényesítéséről, képesítési testületekről szóló nemzeti és regionális szabályokkal
összhangban.
Ily módon a projekt a képesítési terület megalkotásáról szóló tervezett szakmai munka integrációjára
fókuszál, a projekt eredményeinek minőségéről, jelentőségéről és hatékonyságáról szóló
információnyújtás tervezett folyamatával, valamint annak biztosításával, hogy a sikeres projekt
eredményeket eljuttatják a megfelelő döntéshozókhoz a szabályozott helyi, regionális, nemzeti és
európai rendszerekben, és hogy ezeket az eredményeket az egyéni végfelhasználók majd alkalmazzák
és felhasználják.
Más szavakkal, az Európai Örökség Tolmácsolás projektnek szüksége van az Ön, mint alapvető
kulcsszereplő, kötelezettségvállalására hogy átvizsgálja és minősítse munkánkat egyrészt
folyamatában,másrészt annak eredményeit, és hogy biztosítsa az eredmények kiaknázását az projekt
teljes életciklusán keresztül, valamint annak vége után is.
A fentiek fényében tisztelettel kérjük, hogy tegyen lehetővé egy összejövetelt az illetékes
szervezeteink között, hogy a ezt a témát részletesebben meg tudjuk beszélni.

Szívélyes üdvözlettel,
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