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1. Pregled ciljev, dejavnosti in produktov pri "Interpretaciji naše evropske

dediščine" DS 3
"Interpretacija naše evropske dediščine" Delovni sklop 3 vključuje dejavnosti, namenjene
opredelitvi usklajenega akcijskega načrta za aktiviranje procesa ECVET v krogu poklicnih
profilov, ki sodelujejo v dejavnostih "interpretacije dediščine", opredeljenih v prejšnjem
Delovnem sklopu 2.

Opredelitev akcijskega načrta ECVET bo izvedena z zbiranjem, analizo in prilagajanjem
izkušenj in že uresničenih dobrih praks glede transparentnosti in priznavanja usposobljenosti
in kvalifikacij, ter z aktivacijo procesa ECVET.

Akcijski načrt vsebuje:
-

poročilo o raziskavah, analizi in prilagajanju izkušenj in že uresničenih dobrih praks glede

transparentnosti in priznavanja kompetenc in kvalifikacij, ter o aktivaciji sistema ECVET,
tako v turističnem sektorju kot v sektorskem okviru drugih evropskih poklicnih
izobraževanj in usposabljanj (EU VET);
-

načrtovanje aktivacije sistema ECVET med poklicnimi profili, ki sodelujejo v dejavnostih
"interpretacije dediščine", opredelitvi strategij, dejavnosti ter orodij, ki naj jih izvedejo
partnerji za aktivacijo in razvoj procesa ECVET.

Partnerji aktivacijskega načrta ECVET "Interpretacija naše evropske dediščine" so skupno
opredelitev za strokovne profile, ki sodelujejo v dejavnostih "interpretacije dediščine", začeli
med 2. Konzorcijskim srečanjem v Perugii (24. in 25. marec 2014), in zaključili na 3.
Konzorcijskem srečanju v Budimpešti (Madžarska), ki je potekalo 24. in 25. junija 2014, s
skupno razpravo, ocenjevanjem in vrednotenjem z vidika učinkovitega izvajanja načrta skozi
celotno obdobje trajanja projekta.
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2. Najpomembnejši podatki, zbrani v analizi izkušenj in dobrih praks pri transparentnosti in priznavanju kompetenc

in kvalifikacij, ter pri aktiviranju procesa ECVET

1. ANALIZA DOBRIH PRAKS: Projekt INTEPA (Španija)
Prenosljivi produkti / rezultati

Zakaj so rezultati prenosljivi v okviru
Interpretacije naše evropske dediščine

Kako so rezultati prenosljivi v
okviru Interpretacije naše
evropske dediščine

Študija bo pripomogla k dopolnitvi predhodne analize,

Rezultat 1 : Študija za ugotavljanje potreb izvedene v prvem koraku projekta Interpretacije naše

Rezultati
projektov
INTEPA
po usposabljanju na področju interpretacije dediščine. Poleg tega s tem spoznamo razmere v zvezi z
uporabljeni predvsem v DS 4.
interpretacijo dediščine v drugih evropskih državah, da bi
dediščine
lahko kopirali dobre prakse.
Program usposabljanja, oblikovan pri projektu INTEPA, je
Rezultat 2: "Potek usposabljanja ali prenosljiv v okviru Interpretacije naše evropske dediščine, saj
so cilji, vsebine in trajanje zbrani v Didaktičnih navodilih
Rezultati
projektov
INTEPA
program usposabljanja"
projekta. V tem smislu lahko projekt Interpretacije uporabi to
uporabljeni predvsem v DS 4.
možnost, ko partnerji določijo kredite kvalifikacij za interpreta
dediščine.
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bodo

bodo

Rezultat 3: "Didaktična navodila INTEPA"

Rezultat 3 je prenosljiv v okviru našega projekta, saj je njuna
tema skupna in lahko zberemo koristne informacije za
opredelitev profila interpreta dediščine v vsaki sodelujoči
državi.

Rezultat 3 ponuja pomembne informacije,
ki nam bodo pomagale opredeliti
kompetence, spretnosti in znanja dobrega
interpreta dediščine. Različni moduli
vsebujejo pojme, orodja in tehnike za
interpretacijo dediščine.

2. ANALIZA DOBRIH PRAKS: Highlight the Competences (Italija)
Prenosljivi
rezultati

produkti

/

Zakaj so rezultati prenosljivi v okviru
Interpretacije naše evropske dediščine
MoU ECVET HtC za lokalnega nadzornika čistilnih storitev, ki
je prvi MoU ECVET za skupne evropske kvalifikacije, podpisan
v Evropi, predstavlja prototip in uporabno izkustveno
referenco za vsako partnerstvo, ki se zanima za vzpostavitev
evropske korespondence za priznavanje poklicnih kvalifikacij
in učnih izidov, da bi premagali sektorske in geografske ovire
med evropskimi sistemi poklicnega izobraževanja in
usposabljanja (EU VET Systems).

Rezultat 1 :
"Memorandum ECVET o soglasju
(ECVET Memorandum of
Understanding) - MoU za
vzpostavitev partnerstva in
evropske korespondence za
kvalifikacijo lokalnega nadzornika
čistilnih storitev in za učne izide, Zlasti se zdi MoU ECVET HtC koristen pri dosegi ciljev projekta
primerne za prenos, vrednotenje, "Interpretacije naše evropske dediščine", saj poleg zasnove
specifičnih kvalifikacij, merjenih v enotah učnih izidov,
in postopke potrjevanja"
vsebuje velik nabor določb, katere se z lahkoto prilagodi
drugim kvalifikacijam in sektorjem.

Kako so rezultati prenosljivi v okviru
Interpretacije naše evropske dediščine
MoU ECVET HtC je zlahka prenosljiv v okviru
projekta "Interpretacije naše evropske dediščine" s
tem, da se njegove uporabne vsebine in pristope
priznava, posodablja in prilagaja glede na
kvalifikacije in učne izide, ki se nanašajo na
dejavnosti interpretacije evropske dediščine,
predvsem pa: uvod v ozadje in splošni kontekst
MoU; obstoječe določbe o MoU na ravni EU;
opredelitve, splošni in posebni cilji MoU; oblika in
vsebina MoU v zvezi z udeleženci, namenom,
ratifikacijo
in
učinkovitostjo;
evropska
korespondenca za ocenjevanje / prenos / procese
zbiranja učnih izidov, doseženih v formalnih /
neformalnih / delno formalnih kontekstih (krediti
ECVET za enote / dele enot / kvalifikacije);
mehanizmi za izvajanje MoU in za dialog ter
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administrativno sodelovanje; predpisi glede
državljanstva, revizije sporazuma in obveščanja o
zaključku.

Rezultat 2 :
Poskusni model Učnih
sporazumov ECVET, ki je
opredeljen in uporabljen v skladu
z MoU in umbrijskimi
regionalnimi predpisi

Rezultat 3 :
“Poskusni model certificiranja
učnih izidov ECVET, ki temelji na
Dopolnilu certifikata Europass”

Učni sporazumi HtC ECVET so med prvimi podpisanimi in
uresničenimi Učnimi sporazumi ECVET v Evropi v skladu z
MoU ECVET za skupne evropske kvalifikacije, ki skupaj z
nacionalnimi / regionalnimi predpisi, (natančneje, z
umbrijskimi regionalnimi pravili o poklicnem izobraževanju in
usposabljanju), predstavljajo prototip in uporabno izkustveno
referenco za vsako partnerstvo MoU, ki se zanima za
konkretno uresničitev MoU pri transparentnosti in
priznavanju zadevnih učnih izidov / kvalifikacij.
Še posebej se ta model in njegova poskusna različica,
opredeljena v MoU ECVET in regionalnih dokumentih o
skladnosti, zdita koristna pri doseganju ciljev projekta
"Interpretacije naše evropske dediščine", vsaj dokumentacijo
skladnosti z MoU ECVET se lahko enostavno prilagodi tudi za
druge kvalifikacije, sektorje, ter za vse ozemeljske kontekste
izvajanja Memoranduma o soglasju.

Modelna in poskusna različica učnih sporazumov
HtC ECVET sta zlahka prenosljivi v okviru projekta
"Interpretacije naše evropske dediščine", s tem, da
se njune uporabne vsebine in pristope priznava,
posodablja in prilagaja glede na zadevni sektor in
poklicno področje "Interpretacije naše evropske
dediščine". Pri prenosu bi lahko uporabili zlasti
dokumentacijo za skladnost z MoU ECVET, ki jo je
treba prilagoditi glede na sektor in kvalifikacije, in
posodobiti, da se zagotovi uveljavitev MoU onkraj
ozemeljskih okvirov (v vsakem primeru pa se mora
združiti z dokumentacijo, ki jo zahteva posamezni
nacionalni / regionalni sistem poklicnega
izobraževanja in usposabljanja).

Model certificiranja HtC je zlahka prenosljiv v okviru projekta
"Interpretacije naše evropske dediščine", saj temelji na
skupnem evropskem instrumentu, Dopolnilu certifikata
Europass.

Pri modelu za certificiranje HtC, ki temelji na
Dopolnilu certifikata Europass, je mogoče prenesti
transkripcijo ovrednotenih rezultatov učenja in
enot ECVET ter točk, dodeljenih upravičencem do
usposabljanja.
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3. ANALIZA DOBRIH PRAKS: “European Nature System” (Italija)
Prenosljivi
rezultati

produkti

/

Rezultat 1 :
“Memorandum o soglasju
(Memorandum of
Understanding) ECVET
- MoU ECVET ENS”
za vzpostavitev evropskega
partnerstva in korespondence za
ocenjevanje, prenos in zbiranje
učnih izidov, doseženih v formalnih,
neformalnih in delno formalnih
okvirih za evropske kvalifikacije
"Okoljski učitelj", "Vodnik v
naravnem in podeželskem turizmu"
in "Upravitelj nastanitev v
podeželskem in kmečkem turizmu"

Zakaj so rezultati prenosljivi v okviru
Interpretacije naše evropske dediščine

Kako so rezultati prenosljivi v okviru
Interpretacije naše evropske dediščine

MoU ECVET ENS, ki je prvi MoU ECVET za skupne evropske
kvalifikacije, podpisan v Evropi v turističnem sektorju,
predstavlja prototip in uporabno izkustveno referenco za
vsako partnerstvo, ki se zanima za vzpostavitev evropske
korespondence za priznavanje sektorskih poklicnih kvalifikacij
in učnih izidov med evropskimi sistemi poklicnega
izobraževanja in usposabljanja (EU VET Systems), zlasti v
turističnem sektorju.
Zlasti MoU ECVET ENS se zdi koristen pri dosegi ciljev projekta
"Interpretacije naše evropske dediščine", saj je osredotočen
na turistični sektor, in poleg specifičnih kvalifikacij v obliki
enot učnih izidov, vsebuje širok nabor določb, katere se z
lahkoto prilagodi za druge kvalifikacije (in sektorje), vključuje
pa tudi rešitev (posebni nacionalni dodatki k MoU) za različne
opredelitve kompetenčnih področij med sodelujočimi
državami (npr. kompetence v zvezi z nacionalnimi jeziki).

MoU ECVET ENS je zlahka prenosljiv v okviru
projekta "Interpretacije naše evropske dediščine" s
tem, da se njegove uporabne vsebine in pristope
priznava, posodablja in prilagaja glede na
kvalifikacije in učne izide, ki se nanašajo na
dejavnosti interpretacije evropske dediščine,
predvsem pa: uvod v ozadje in splošni kontekst
MoU; obstoječe določbe o MoU na ravni EU;
opredelitve, splošni in posebni cilji MoU; oblika in
vsebina MoU v zvezi z udeleženci, namenom,
ratifikacijo
in
učinkovitostjo;
evropska
korespondenca za ocenjevanje / prenos / procese
zbiranja učnih izidov, doseženih v formalnih /
neformalnih / delno formalnih okvirih (krediti
ECVET za enote / dele enot / kvalifikacije, s
skupnimi krediti ECVET in krediti ECVET,
dodeljenimi glede na specifične nacionalne
"dodatke" k MoU, za kompetenčna področja, ki
bodo v sodelujočih državah definirana drugače);
mehanizmi za izvajanje MoU in za dialog ter
administrativno sodelovanje; predpisi glede
državljanstva, revizije sporazuma in obveščanja o
zaključku.
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Rezultat 2 :
“ Skupni evropski model za Učne
sporazume ECVET ”
se uporabi z namenom opredelitve
in podpisa posameznih sporazumov
med osebami, zainteresiranimi za
priznanje poklicnih kvalifikacij,
postavljenih s strani MoU ECVET
ENS, zadevnih izvajalcev poklicnega
izobraževanja in usposabljanja, ter,
ko se to zahteva z nacionalnimi /
regionalnimi predpisi o VET, javnih
zavodov, ki so pristojni za
transparentnost in priznavanje učnih
izidov in kvalifikacij, da se opiše in
formalizira, v skladu z MoU in
nacionalnimi / regionalnimi predpisi
o transparentnosti in priznavanju
učnih izidov in kvalifikacij, ki veljajo
na ozemljih, ki jih zadeva pilotni
preizkus, učni proces v formalnih,
neformalnih in delno formalnih
kontekstih, ter s tem povezane
kredite ECVET, ki jih je potrebno
doseči, da se pridobi poklicne
kvalifikacije

Skupni evropski model ENS za Učne sporazume ECVET je med
prvimi podpisanimi in izvajanimi Učnimi sporazumi ECVET v
turističnem sektorju EU v skladu z MoU ECVET za skupne
evropske sektorske kvalifikacije v sistemih poklicnega
izobraževanja in usposabljanja s področja turizma, in skupaj z
nacionalnimi / regionalnimi predpisi predstavlja prototip in
uporabno preizkušeno referenco za vsako partnerstvo MoU,
ki se zanima za konkretno uresničitev MoU pri
transparentnosti in priznavanju zadevnih učnih izidov /
kvalifikacij, zlasti na strokovnem področju turističnega
sektorja.
Še posebej se za namene projekta "Interpretacija naše
evropske dediščine" zdi koristen Skupni evropski model ENS
za Učne sporazume ECVET, ki ga sestavljajo skupni evropski
del, ki se nanaša na MoU in na načela ECVET, in različni
regionalni vključujoči elementi, ki se nanašajo na zakonodajo
o poklicnem usposabljanju, relevantno na zadevnih ozemljih;
vsaj z ECVET in MoU povezana dokumentacija se z lahkoto
prilagodi drugimi kvalifikacijam, sektorjem, in vsem
ozemeljskim kontekstom, ki jih zadeva postopek uveljavljanja
MoU ECVET.

Skupni evropski model ENS za učne sporazume
ECVET je zlahka prenosljiv v okviru projekta
"Interpretacije naše evropske dediščine" s tem, da
se njegove uporabne vsebine in pristope priznava,
posodablja in prilagaja glede na kvalifikacije in učne
izide, ki se nanašajo na dejavnosti interpretacije
evropske dediščine. Pri prenosu bi lahko uporabili
zlasti modelno dokumentacijo povezano z ECVET in
MoU, ki jo je treba prilagoditi glede na kvalifikacije
in učne izide v zvezi z dejavnostmi interpretacije
evropske dediščine, in posodobiti, da se zagotovi
uveljavitev MoU onkraj ozemeljskih okvirov (v
vsakem primeru pa se mora združiti z
dokumentacijo, ki jo zahteva posamezni nacionalni
/ regionalni sistem poklicnega izobraževanja in
usposabljanja).
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Skupni evropski model ENS za dodeljevanje kreditov ECVET
vsebuje skupne evropske elemente, ki se nanašajo na opis
skupnih evropskih kvalifikacij "Okoljski učitelj", "Vodnik v
Rezultat 3 :
naravnem in podeželskem turizmu" in "Upravitelj nastanitev v
“ Skupni evropski model za
podeželskem in kmečkem turizmu", ki jih opredeli MoU, ter
dodeljevanje kreditov ECVET”
vključuje različne regionalne elemente za vsako ozemlje, ki je
ki temelji na skupnem evropskem vključeno v uveljavljanje MoU, kateri se nanašajo na
instrumentu, Dopolnilu certifikata specifično zakonodajo o poklicnem usposabljanju,
Europass, ki se uporabi ob
relevantnem na zadevnih ozemljih, na povezane pristojne
zaključku procesov in postopkov, organe, ki dodeljujejo certifikate, in na nacionalne /
regionalne oblasti, ki zagotavljajo akreditacijo / priznavanja
se je začel znotraj pilotnega
certifikatov. Razdeljen je na začetni del, ki vsebuje modele,
preizkusa uveljavljanja
Memoranduma o soglasju - MoU opredeljene z nacionalnimi / regionalnimi zakoni, z namenom
dodeljevanja kreditov za usposabljanje na vsakem ozemlju, ki
ECVET ENS na regionalni ravni,
je vključeno v uveljavljanje MoU, in na drugi, skupni del,
njegov namen pa je vzpostaviti
opredeljen na podlagi strukture Dopolnila certifikata
preglednost ter priznati učne
Europass, kjer so v angleškem jeziku in v vseh jezikih zadevnih
izide, ki so jih v formalnih,
neformalnih in delno formalnih ozemelj (IT, FR, DE, ES, LT) napisani naslov certifikata, profil
kontekstih dosegli ljudje, ki želijo znanj in kompetenc, skupina delovnih mest, ki so dostopna
imetniku certifikata, uradna podlaga certifikata za vsako
pridobiti kredite ECVET in
zadevno območje in uradno priznani načini pridobitve
poklicno kvalifikacijo, ki je na
certifikata.

evropski ravni uveljavljena z
MoU.

Skupni evropski model ENS za dodeljevanje kreditov
ECVET je zlahka prenosljiv v okviru projekta
"Interpretacije naše evropske dediščine", s tem da
se njegove uporabne vsebine priznava, posodablja
in prilagaja glede na kvalifikacije in učne izide, ki se
nanašajo na dejavnosti interpretacije evropske
dediščine. Pri prenosu bi z lahkoto uporabili še
zlasti modelno dokumentacijo, povezano z ECVET in
MoU, pa tudi (predvsem) tiste dele, ki temeljijo na
strukturi Dopolnila certifikata Europass, vse pa je
treba prilagoditi zadevnim kvalifikacijam in učnim
izidom, in posodobiti, da se zagotovi uveljavitev
MoU onkraj ozemeljskih okvirov (v vsakem primeru
pa je Skupni evropski model ENS za dodeljevanje
kreditov ECVET zastavljen tako, da spremlja in širom
EU pojasnjuje dokumentacijo certificiranja, ki jo
sestavi posamezni nacionalni / regionalni sistem
poklicnega izobraževanja in usposabljanja).

Skupni evropski model ENS za dodeljevanje kreditov ECVET je
zlahka prenosljiv v okviru projekta "Interpretacije naše
evropske dediščine", saj temelji na skupnem evropskem
instrumentu, Dopolnilu certifikata Europass.
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4. ANALIZA DOBRIH PRAKS: Projekt “INNOGUIDE” (Belgija)
Zakaj so rezultati prenosljivi v okviru
Interpretacije naše evropske dediščine

Prenosljivi produkti / rezultati

Kako so rezultati
prenosljivi v okviru
Interpretacije naše
evropske dediščine

Ker študija nudi informacije o vodenju v
partnerskih državah, pri čemer je Belgija država Z uporabo rezultatov in
Rezultat 1 : Innoguide research report
partnerica pri dveh projektih. Ciljna skupina zaključkov študije za
“http://www.innoguidetourism.eu/files/innoguide_research_report.pdf” turističnih vodnikov je tudi enaka tej v IOR
potrditev
kompetenc
turističnih vodnikov

Rezultat 2 : Oblikovanje učne platforme
“http://learning.viaviatourismacademy.com/innoguide/”

Z uporabo platforme in
vključitvijo
izobraževalnega
Ker se eden od 3 vidikov osredotoča na trajnostni
programa kot ene od
razvoj, pa tudi na medkulturnost in izkušnjo, ki je
možnosti za usposabljanje
popolnoma v skladu z načeli interpretacije
interpreta dediščine
dediščine. Vodiči lahko platformo uporabijo za
izboljšanje svojih kompetenc na teh 3 področjih
kjerkoli po Evropi.
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5. ANALIZA DOBRIH PRAKS: Projekt ECVET TC-NET (Madžarska)
Zakaj so rezultati prenosljivi v okviru
Interpretacije naše evropske dediščine

Prenosljivi produkti / rezultati

Kako so rezultati prenosljivi v okviru
Interpretacije naše evropske dediščine

Certifikat zavzema kompetence in učne izide Organizacije in podjetja za izobraževanje, ki
Rezultat 1:
"Poseben certifikat ECVET za turistični in skupaj z ustreznimi krediti ECVET in je temeljni sodelujejo v ECVET TC NET, so testirali razvite
dokument
za vzajemno
priznavanje
in pristope in orodja, da so lahko podali in prejeli
gostinski sektor"
transparentnost

povratne informacije o vzajemnem priznavanju
kvalifikacij ter uresničljivosti certifikata ECVET.

Rezultat 2 :
"Smernice za organizacije za usposabljanje"

Za izobraževalne organizacije v turizmu in
gostinstvu je pomembno, da imajo ustrezne
smernice o tem, kako v prihodnosti razviti
programe usposabljanja v skladu z zahtevami
ECVET

Govorimo o skoraj istem sektorju. Priročnik
vsebuje konkretne smernice o tem, kako v
turistični praksi uporabiti in razviti ECVET,
predvsem pri usposabljanju oseb v podjetjih.

Rezultat 3:
"Razvoj omrežja za opis kompetenc"

Omrežje za opis kompetenc je za vse kompetence
v turističnem in gostinskem sektorju v Evropi
zagotovilo podroben pregled nad različnimi
kompetencami in poklicnimi profili, ki so potrebni
kot osnova za razvoj modela ECVET

Ta model je popolnoma prenosljiv v okviru
Interpretacije naše evropske dediščine s tem, da
se priznava, posodablja in prilagaja njegove
uporabne vsebine.
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Rezultat 4:
“Memorandum o vzajemnem
(Memorandum of mutual trust)”

Medsebojno zaupanje je najpomembnejše načelo
zaupanju pri uporabi ECVET; za vzpostavitev tega ključnega
dejavnika se bo razvilo poseben Memorandum o
medsebojnem zaupanju, ki bo temeljni dokument
za vse sodelujoče organizacije v modelu ECVET za
turistični in gostinski sektor v Evropi v tem
primeru, oziroma za turizem in interpretacijo
dediščine v primeru projekta Interpretacije naše
evropske dediščine.

S podpisom memoranduma o medsebojnem
zaupanju vse sodelujoče organizacije v mreži in
zunaj nje izjavljajo, da zagotavljajo, da bodo
sprejele in spoštovale načela in pravila ECVET v
zadevnem sektorju.

6. ANALIZA DOBRIH PRAKS: ENTER Entrepreneurship toward Employment (Avstrija)
Prenosljivi produkti / rezultati

Zakaj so rezultati prenosljivi v okviru
Interpretacije naše evropske dediščine

Kako so rezultati prenosljivi v okviru
Interpretacije naše evropske dediščine

Rezultat 1 :
Razvoj učnih načrtov ECVET

Razvilo se bo učne načrte ECVET za mlade
Ta proces bi lahko služil kot model za razvoj učnih
podjetnike, ki bodo temeljili na učnih izidih po
načrtov za interprete dediščine.
EQF, in način dodeljevanja točk ECVET.
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7. ANALIZA DOBRIH PRAKS: Project M.O.T.O (Avstrija)
Prenosljivi produkti / rezultati

Zakaj so rezultati prenosljivi v okviru
Interpretacije naše evropske dediščine

Kako so rezultati prenosljivi v okviru
Interpretacije naše evropske dediščine

Predloga za analizo kvalifikacij

Dokument bi lahko služil kot model za strateško
opredelitev znanj interpretov.

Rezultat 1 :
Mreža za analizo kvalifikacij M.O.T.O

Rezultat 2 :
Memorandum o soglasju (MoU) v obliki predloge

Rezultat 3 :
Učni sporazum v okviru MoU

Rezultat 4 :
Poročilo M.O.T.O za pilotni sektor

Modelni MoU bi lahko služil kot predloga za
Predložna oblika Memoranduma o soglasju (MoU)
dokumente v zvezi z implementacijo rezultatov za
določa splošen okvir sodelovanja in povezovanja.
projekt Interpretacije naše evropske dediščine.

Učni sporazum v okviru MoU je bil zaključen z Lahko služi kot predloga dokumentov pri
Ocenjevalnim listom in učenčevim Spričevalom.
implementaciji nove strokovne podobe interpreta
dediščine.

Študija vsebuje vprašalnik o trenutnem stanju na Vprašalnik bi lahko služil kot vir informacij pri
področju oblikovanja kvalifikacij in priznavanja končni obliki opisa dela in nalog interpreta
kreditov v različnih državah.
dediščine.
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8. ANALIZA DOBRIH PRAKS: ECVET-TOUR for tourism and mobility (Avstrija)
Prenosljivi produkti / rezultati
Rezultat 1 :
ECVET-TOUR Kompetenčna matrika
(angleščina, nemščina)

Zakaj so rezultati prenosljivi v okviru
Interpretacije naše evropske dediščine

Kako so rezultati prenosljivi v okviru
Interpretacije naše evropske dediščine

Struktura kompetenčne matrike ECVET-TOUR
Struktura in vsebina razvite matrike lahko služita lahko pomaga pri razvoju primerljivega
kot model za opis poklicnega profila "interpreta dokumenta. Ponuja oblike zastopništva za
evropske dediščine".
poklicne poti in predloge za izboljšanje
mobilnosti.

9. ANALIZA DOBRIH PRAKS: Projekt TWO O'CLOCK (Nemčija)
Prenosljivi produkti / rezultati

Zakaj so rezultati prenosljivi v okviru
Interpretacije naše evropske dediščine

Kako so rezultati prenosljivi v okviru
Interpretacije naše evropske dediščine

Rezultat 1:

Projekt je razvil evropski profil svetovalca za Ta profil bi lahko služil kot model pri oblikovanju
poučevanje in učenje ter profil učnega usposabljanja / izobraževanja za profil interpreta
Evropski profil svetovalca za poučevanje in učenje
inštruktorja, ki temeljita na Evropskem okviru dediščine .
ter učnega inštruktorja (TLA, LC)
kvalifikacij (EQF) in sistemih ECVET.
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3. Strategija akcijskega načrta ECVET "Interpretacija naše evropske

dediščine" za strokovne
"interpretacije dediščine"

profile, ki

sodelujejo v dejavnostih

Temeljni cilj Interpretacije naše evropske dediščine predstavlja uporaba evropskih orodij in
okvirov EQF in ECVET za ljudi, vključene v skupni evropski nabor poklicnih profilov, ki
sodelujejo v dejavnostih povezanih z dediščino v turističnem sektorju, opredeljenih skupaj s
partnerji znotraj Sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET) sodelujočih držav
med dejavnostmi iz DS 2.
Glavne dejavnosti, ki jih s tem namenom predvideva projekt, so osredotočene na:
-

opredelitev vsebine Memoranduma o soglasju - MoU ECVET (oblikovanje kvalifikacij v
prenosljive enote učnih izidov z dodeljevanjem kreditnih točk ECVET).

-

in na njegovo uveljavitev na individualni ravni (prek Učnih sporazumov ECVET,
programov VET s prilagodljivimi instrumenti za potrjevanje, prenos in priznavanje učnih
rezultatov, doseženih v formalnih, neformalnih in delno formalnih kontekstih, ter
dodeljevanje, prenos, potrjevanje in zbiranje kreditov ECVET, ob upoštevanju nacionalnih
in regionalnih predpisov).

Tako se za strategijo procesa ECVET, ki se začne z Memorandumom o soglasju - MoU za nove
skupne evropske kvalifikacije v turističnem sektorju za "interpreta evropske dediščine", ki ga
podpira projekt "Interpretacija naše evropske dediščine", zdi nujno, da se osredotoči tako na
vključenost glavnih akterjev v vsaki državi, kot tudi na metode za opredelitev poklicnega
profila v enotah učnih izidov z dodeljevanjem točk ECVET.
Za aktivacijo in razvoj procesa ECVET za poklicne profile, ki sodelujejo v dejavnostih
povezanih z dediščino v turističnem sektorju, bodo partnerji nadalje definirali zadevno in
skupno poklicno področje v smislu dejavnosti, nalog, znanj, spretnosti, kompetenc, ciljev
certificiranja, enot učnih izidov in s tem povezanih kreditnih točk ECVET, s poudarkom na
standardnih elementih v vseh partnerskih državah in na dodelitvi kreditnih točk ECVET
enotam učnih izidov.
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Kar v vsaki državi zadeva vključitev javnih ustanov, pristojnih za poklicno izobraževanje in
usposabljanje ter turizem, socialnih partnerjev delodajalcev in delavcev, drugih
zainteresiranih združenj in izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja zadevnega
sektorja, se projekt osredotoča na povezovanje načrtovanega tehničnega dela v zvezi z
zasnovo kvalifikacij, in načrtovanega procesa zagotavljanja informacij o kakovosti,
ustreznosti in učinkovitosti rezultatov projekta za glavne akterje, pa tudi na načrtovan proces
zagotavljanja, da se bodo rezultati uspešnega projekta prenesli na ustrezne nosilce odločitev
v reguliranih lokalnih, regionalnih, nacionalnih in evropskih sistemih.
Ta proces v teku, ki ga podpira konzorcij partnerjev preko informativnih dni in ciljnih skupin,
načrtovanih v vsaki sodelujoči državi, bo temeljil na jasni in dinamični usmeritvi k potrebam
uporabnikov in zagotavljal deljeno odgovornost vseh partnerjev ter stalno interakcijo med
njimi in že znanimi / potencialnimi končnimi uporabniki / upravičenci, da se zagotovi
koriščenje rezultatov skozi celoten življenjski cikel projekta, pa tudi po njegovem koncu.
Če povzamemo, ker je podpis MoU in s tem povezana zavezanost ključnih akterjev, zlasti
tistih, ki so na regionalni ravni zakonsko pristojni za poklicno usposabljanje in certificiranje,
(in v tem primeru tudi tistih, ki imajo pristojnosti na področju turizma), prvi korak pri
učinkovitem prenosu kvalifikacij na zadevnih ozemljih in pri uresničevanju dejanske možnosti
posameznikov, da se jim prizna in certificira ustrezne dosežene učne izide, se zdi nujno, da se
učinkovitost tega procesa poveča, ter da se glavne akterje vključi takoj, oziroma v
najkrajšem možnem času.
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4. Dejavnosti akcijskega načrta ECVET "Interpretacija naše evropske

dediščine" v DS 3


priprava zaključenega osnutka MoU po zgledu povezanih dobrih praks, zbranih v
Delovnem sklopu 3 (INTEPA; Highlight the Competences ter European Nature System;
Projekt Innoguide;

ECVET- TC; ENTER, M.O.T.O, ECVET-TOUR in Projekt TWO

O'CLOCK), ki vsebuje: uvod v ozadje in splošni kontekst MoU; obstoječe določbe o
MoU na ravni EU; opredelitve, splošne in posebne cilje MoU; oblika in vsebina MoU v
zvezi z udeleženci, namenom, ratifikacijo in učinkovitostjo; v Delovnem sklopu 4 naj
se oblikuje kvalifikacije za vzpostavitev evropske korespondenca za ocenjevanje,
prenos in procese zbiranja učnih izidov, doseženih v formalnih, neformalnih, in delno
formalnih okvirih (enote, deli enot in povezani krediti); mehanizmi za izvajanje MoU
in za dialog ter administrativno sodelovanje; predpisi glede državljanstva, revizija
sporazuma in obveščanje o zaključku;


dejavnosti, katerih cilj je v Memorandumu o soglasju, poleg projektnih partnerjev,
vključiti javne ustanove, pristojne za poklicno izobraževanje in usposabljanje, za
interpretacijo dediščine in za turizem, socialne partnerje delodajalcev in delavcev,
druga zainteresirana združenja

in ponudnike

poklicnega

izobraževanja

in

usposabljanja zadevnega sektorja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, naj se
realizirajo v Delovnem sklopu 5;


formalizacija MoU s strani partnerjev in s strani pristojnih / zainteresiranih
organizacij, ki so že vključene v projekt (uradni podpis se bo zgodil v Segoviji (Španija)
- december 2014)



uveljavitev MoU, ki se začne na podlagi pilotnega preizkusa, se realizira v Delovnem
sklopu 6, ki vključuje vsaj 120 strokovnjakov iz vseh sodelujočih držav, ki priznajo in
potrdijo s tem povezane dosežene učne izide in kredite ECVET v skladu z nacionalnimi
in regionalnimi predpisi o načinih in postopkih certificiranja, validacijo formalnega,
neformalnega in delno formalnega izobraževanja, organi za kvalifikacije, ter
uporabljajo skupne modele za Učne sporazume ECVET in certifikat Europass

INTERPRETACIJA NAŠE EVROPSKE DEDIŠČINE (INTERPRETING OUR EUROPEAN HERITAGE)
LdV ToI: 2013-1- ES1-LEO05-66707. - str. 17/20

Vzorčno pismo za vljučitev ključnih akterjev

ZADEVA :

Leonardo da Vinci projet Interpreting our European Heritage for transparency
and recognition of competences of learning outcomes and qualification in
European Tourism sector
Vključitev ključnih relevantnih akterjev.

Spoštovani,
Pišemo vam v zvezi s projektom Leonardo da Vinci, ki je del programa EU Vseživljenjsko
učenje za obdobje 2007-2013 in vključuje večstranski prenos inovacij. Projekt se osredotoča
na preglednost in priznavanje kompetenc učnih rezultatov in kvalifikacij v Evropskem
sektorju turizma, ob uporabi Evropskih orodij in okvirov Evropskega Okvira Kvalifikacij - EOK
in Evropskega sistema prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ECVET.
Povzetek projekta
Uradni naslov projekta je “Interpreting our European Heritage: An ECVET process to put in
transparency and recognise across Europe the learning outcomes and the qualifications of
the professional involved in “heritage interpretation” activities in tourism sector”. Projekt
obravnava prednostno nalogo Leonardo da Vinci programa “ECVET za preglednost in
priznavanje učnih izzidov in kvalifikacij”. Začel se je v oktobra 2013 in bo trajal do septembra
2015.
Izhaja iz stališča, da je turizem eden od najpomembnejših gospodarskih sektorjev v Španiji in
Evropi in predstavlja zelo pomemben del zaposlitev. V turističnem sektorju in nasploh
turističnih dejavnostih so vse večjega pomena tudi aktivnosti “interpretacije dediščine”, ki je
ključno orodje in ima vlogo pri razvoju kvalificiranih turističnih projektov in produktov, ki
vključujejo EU kulturno in naravno dediščino. To je pomembno za različne akterje, npr
turistične vodnike, incoming tour operaterje, upravljavce različnih lokacij, vodje muzejev,
vodje obiskovalcev in tudi za mnoge ostale strokovnjake.
Dejavnost “interpretacije dediščine” v turizmu ponuja konkretne in široke možnosti za
zaposlitev velikemu številu ljudi velike in zelo raznolike palete sektorskih vlog in profilov, ki
pa pogosto niso jasno opredeljeni v smislu učnih izzidov, kljub temu pa mnogokrat omejeni v
smislu dostopa do izobraževanja in priložnosti za strokovno usposobljenost, omejena pa je
tudi mobilnost med sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET) zunaj
formalnega izobraževanja (omejenost nacionalnih / regionalnih VET sistemov; ovire znotraj
določenega sistema VET; ovire zunaj formalnega izobraževanja).
Izhajajoč iz teh ugotovitev ter glede na situacijo omejenih priložnosti za učenje in delovnih
možnosti ter mobilnosti preko sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, so se
ponudniki VET, podjetja in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju “interpretacije
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dediščine” v turizmu, pa tudi javne institucije, ki imajo zakonodajno pristojnost na področju
VET in turizma, dogovorili, da se bodo zavzeli za preglednost in prepoznavanje učnih
rezultatov, povezanih z dejavnostjo interpretacije dediščine kulturnih in naravnih pojavov,
navezujoč se na upoštevanje ECVET in evropskih orodij in okvirov EOK (angleško EQF).
Ravno v ta namen, projekt namerava uporabiti evropska orodja in okvir EOK ter ECVET za
strokovnjake, ki delujejo v okviru dejavnosti “interpretacije dediščine” v turizmu.
Glavne aktivnosti so zato med pristojnimi in zainteresiranimi ključnimi akterji osredotočene
na opredelitev in formalizacijo preko memorandum o soglasju – MoU ECVET (ta opredeljuje
učne izzide na področju zadevne kvalifikacije ter skupno rabo na evropski ravni, oblikovanje
kvalifikacij v prenosljivih enotah učnih rezultatov in dodeljevanje kreditnih točk), in
uveljavitev soglasja, začenši s pilotnim testiranjem, ki bo realizirano v okviru projekta, in
vključuje vsaj 120 strokovnjaki po vsej Evropi (30 v Španiji in 90 v ostalih sodelujočih državah,
s poudarkom na ženskah ter starjših), da bi se priznavalo in potrdilo s tem povezane
dosežene učne rezultate in ECVET kreditne točke v skladu z nacionalnimi in regionalnimi
predpisi, ki določajo postopke za potrjevanje formalnega, neformalnega in priložnostnega
učenja, v skladu z organi kvalifikacij, pri tem pa izkoriščalo skupne uporabne modele za Učne
sporazume ECVET in dodalo Europass certifikat.
Pričakovati je, da bodo te dejavnosti okrepile mobilnost strokovnjakov s področja
“interpretacije dediščine” v turizmu, in prispevale k nastanku splošno sprejetih kvalifikacij in
standardov usposabljanja.

Zakaj in kako Projekt Interpreting our European Heritage potrebuje vaše sodelovanje
Kot je navedeno zgoraj, se glavne aktivnosti projekta osredotočajo na vpletenost v vsaki
državi pristojnih in zainteresiranih ključnih akterjev, zlasti javnih zavodov pristojnih za
poklicno izobraževanje in turizem, socialnih partnerjev delodajalcev in delavcev, drugih
zainteresiranih združenj ter VET izvajalcih zadevnega sektorja.
Sodelovanje je zelo potrebno, ker volja teh različnih kategorij ključnih akterjev neposredno
vpliva na možnosti in prostranost predvidenega procesa ECVET: na primer, udeležba javnih
institucij, pristojnih za VET bo določala teritorialno razširitev sporazuma MoU, medtem ko je
udeležba sektorskih socialnih partnerjev VET ponudnikov temeljnega pomena za zagotovitev
konkretnih možnosti uporabe določb MoU glede priznavanja in certificiranja doseženih
sorodnih učnih izidov in ECVET kreditov zainteresiranim strokovnjakom, še vedno v skladu z
nacionalnimi in regionalnimi predpisi o načinu certificiranja in postopkih organov potrjevanja
formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja.
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Tako se projekt osredotoča na povezovanje načrtovanega tehničnega dela oblikovanja
kvalifikacij z načrtovanim procesom zagotavljanja informacij ključnim akterjem o kakovosti,
ustreznosti in učinkovitosti rezultatov projekta, prav tako pa se zagotavlja, da bodo uspešni
rezultati projekta preneseni na ustrezne organe odločanja v reguliranih lokalnih, regionalnih,
nacionalnih in evropskih sistemih, in da bodo ti rezultati sprejeti ter uporabljani s strani
posameznih končnih uporabnikov.
Z drugimi besedami, projekt Interpreting our European Heritage potrebuje vaše sodelovanje
kot temeljnega ključnega akterja, da se preveri in kvalificira aktivnosti, ki so v teku, in
rezultate, ter da se zagotovi izkoriščanje rezultatov skozi celoten življenjski cikel projekta in
tudi po njegovem zaključku.
V luči zgoraj zapisanega vas prijazno prosimo, da omogočite srečanje med našima
organizacijama, tako da bi se lahko o zadevi pogovorili še podrobneje.
S spoštovanjem,
NEC Notranjski ekološki center, Cerknica
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