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1. Előszó
Az Együttműködési megállapodás általános kontextusának háttere
A nemzeteket átfogó mobilitásnak, mint a kiindulási és a folytatólagos szakképzés és szakoktatás
részének egyik legnagyobb akadálya az idegen országban való tartózkodás folyamán elsajátított
tanulási eredmények azonosításának, érvényesítésének és elismerésének nehézségei. Azon kívül
az egész életen át tartó tanulás növekvő számban jelenik meg a különböző országokban, és igen
változatos környezetben, formális, non-formális és informális változatban.

Ennél fogva egy olyan módszerre volt szükség, mely módot ad az embereknek arra, hogy miközben
egyik tanulási környezetből a másikba, és egyik országból a másikba kerülnek, a tanulmányi
pályájukat a tanulási eredményeikre építkezve gyakorolják.

Tekintettel a fent leírt sokféleségre, közös egyezmények és szakmai alapelvek szükségesek a
kölcsönös bizalom biztosításának érdekében, illetve ahhoz, hogy a tanulási eredmények átvitele és
elismerése lehetővé váljon a nemzeteket átfogó mobilitás kontextusában.

2000-ben a Lisszaboni Európai Tanács döntést hozott arról, hogy - mind a tudástársadalom
követelményeinek, mind pedig a foglalkoztatottság színvonalának és minőségének javítása
érdekében – a képesítések átláthatóságának növelése, valamint az egész életen át tartó tanulás
részét kell, képezze az európai oktatási és képzési rendszerek adoptálására tett erőfeszítések fő
törekvéseinek.

A Tanács 2002-es határozata a szakoktatásban és szakképzésben történő európai együttműködés
fokozott támogatásáról (az ún. "Koppenhágai folyamat") kihangsúlyozta, hogy a prioritás
megadása a kreditátvitel rendszerének a szakoktatás és szakképzés számára egyike volt azon
együttes intézkedéseknek, melyek szükségesek voltak a kompetenciák és/vagy a képesítések
átláthatóságának, összehasonlíthatóságának, átjárhatóságának és elismerésének elősegítéséhez a
különböző országok között, és a különböző szinteken.

A 2004-es Maastrichti Közleményben a szakoktatásért és szakképzésért felelős miniszterek, a
Bizottság és az európai társadalmi partnerek megegyeztek abban, hogy prioritást adnak az Európai
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Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer (ECVET) fejlesztésének és megvalósításának. Ezt a
megegyezést ugyanez a csoport megerősítette a 2006-os Helsinki Közleményben, mely felhívás a
közös európai eszközök, név szerint az ECVET további fejlesztésére.
Mindezekre alapozva 2009-ben kiadták az Európai Parlament és Tanács specifikus, 2009. június 18i Ajánlását az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer (ECVET) létrehozásáról.

A jelenleg fennálló, az Együttműködési megállapodáshoz szükséges európai szintű rendelkezések
Az ECVET közös európai eszközrendszer egy sor más európai kezdeményezéshez tartozik, melyek
magukba foglalják az Európai Kreditátviteli és Akkumulációs Rendszert (ECTS), az Europass
programot, az Európai Mobilitásminőségi Alapokmányt (EQCM), a non-formális és informális
tanuláshoz szükséges európai alapelveket, valamint az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges
Európai Képesítési Keretrendszert (EQF):


Az Európai Kreditátviteli és Akkumulációs Rendszert (ECTS) az Európai Parlament és Tanács
2001. július 10-i, a diákok, szakképzés alatt álló személyek, önkéntesek, a felsőfokú
oktatásban alkalmazott tanárok és szakoktatók Közösségen belüli mobilitásáról szóló
Ajánlása

támogatta. Az

Európai

Szakoktatási és

Szakképzési

Kreditrendszernek

kompatibilisnek kell lennie az Európai Kreditátviteli és Akkumulációs Rendszerrel, hogy
lehetővé tegye a szakoktatás és szakképzés, valamint a felsőfokú oktatás közötti
összeköttetés megteremtését.


Az Europass programot az Európai Parlament és Tanács a 2241/2004/EC számú, 2004.
december 15-i egyszeri, a képesítések és kompetenciák átláthatóságához szükséges
Közösségi keretrendszerről szóló határozatával hozta létre.



A non-formális és informális tanulás azonosításához és érvényesítéséhez szükséges európai
alapelvekről szóló megegyezést 2004-ben a Tanács Konklúzió formájában adta ki. Az ECVET
megvalósítása mindezen alapelveket figyelembe fogja venni.



Az EQCM elfogadása az Európai Parlament és Tanács 2006. december 18-i, a Közösségen
belüli, oktatási és szakképzési célokból történő, nemzeteket átfogó mobilitásról szóló
Ajánlásán keresztül valósult meg (Európai Mobilitásminőségi Alapokmány). Az okmány a
Függelékének 8. pontjában leszögezi, hogy amennyiben a magánszemélyek vállalkoznak a
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mobilitásra, úgy "a résztvevők részére biztosítani kell a megfelelő segítséget a tanulási
eredmények

elismerésének

és

tanúsításának

megkönnyítéséhez".

Az

ECVET-nek

szándékában áll támogatni az egyének mobilitásának minőségét, oly módon, ahogyan azt a
fent említett Ajánlás megköveteli.


Az EQF-et az Európai Parlament és Tanács 2008-as, az Európai Képesítési Keretrendszerről
(EQF) szóló Ajánlása indította el, melyet referenciaeszköznek szántak a nemzeti képesítési
rendszerekben, valamint a nemzetközi szektorális szervezetek által kifejlesztett képesítési
rendszerekben lévő képesítési szintek összehasonlításához. Az ECVET az EQF-fel közös
koncepciókra és alapelvekre fog épülni, és kiegészíti azt, sőt, az ECVET a képesítésekhez
szükséges referenciaszintként használja az EQF-et.



Végül, az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer (ECVET) létrehozása volt a
tárgya az Európai Parlament és a Tanács 2009. június 18-i Ajánlásának.

Az ECVET nem vonatkozik a képesítések kölcsönös elismerésére a szabályozott szakmák
területén, mivel azt a 2005. szeptember 7-i, 2005/36/EC számú Direktíva biztosítja, mivel az
ECVET nem eszköze annak, hogy az emigránsok számára jogokat biztosítson ahhoz, hogy az
egyik tagállamban megszerzett képesítéseiket elismerjék azzal a céllal, hogy egy másik
tagállamban egy szabályozott szakmát gyakoroljanak. Ilyen esetekben csak a Direktíva írhat elő
kötelezettségeket a tagállamok hatóságai számára.

Definíciók
Az Együttműködési megállapodás - MoU alkalmazásához az alábbi definíciókat kell használni:

a) "Képesítés": egy értékelési és érvényesítési folyamat hivatalos eredménye, melyet úgy
lehet megszerezni, ha egy arra illetékes intézmény úgy határoz, hogy az egyén a tanulási
eredményeket a megadott kívánalmaknak megfelelően teljesítette;
b) "Tanulási eredmények": annak megállapítása, amit egy tanuló tud, megért és képes
elvégezni egy tanulási folyamat befejezésekor, és amelyet a tudás, készségek és
kompetencia szempontjai szerint határoznak meg;
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c) "Tanulási egység" (egység): egy képesítés olyan összetevője, mely a tudás, készségek és
kompetencia összefüggő rendszeréből áll, melyet értékelni és érvényesíteni lehet.
d) "Tanulási kredit" (Kredit): az egyének tanulási eredményeinek összessége, melyeket
értékeltek, és amelyek egy képesítés folyamán összegyűjthetők, vagy más tanulási
programokba, illetve képesítésekbe átvihetők;
e) "Illetékes intézmény": az az intézmény, amelyik felelős a képesítés megtervezéséért és
megítéléséért vagy az ECVET-hez kapcsolódó egységek vagy más funkciók elismeréséért,
mint pl. az ECVET pontok hozzárendelése a képesítésekhez és tanulási egységekhez, a
tanulási eredmények értékelése, érvényesítése és elismerése a résztvevő országok
szabályai és gyakorlatai alapján;
f) "Tanulási eredmények értékelése": módszerek és eljárások, melyeket az egy tanuló által
ténylegesen elért konkrét tudás, készségek és kompetencia mélységeinek megállapítására
használnak;
g) "Tanulási eredmények érvényesítése": az a folyamat, mely igazolja, hogy bizonyos – már
értékelt és egy tanuló által teljesített – tanulási eredmények megfelelnek azoknak a
speciális eredményeknek, amelyre egy tanulási egységhez, vagy egy képesítéshez szükséges
lehet;
h) "Tanulási

eredmények

elismerése":

a

hivatalosan

elért

tanulási

eredmények

hitelesítésének folyamata a tanulási egységek vagy képesítések megítélésén keresztül;
i) "ECVET pontok": a tanulási eredmények teljes, átfogó súlyának számszerű feltüntetése egy
képesítésben, illetve a tanulási egységek képesítésen belüli relatív súlya.

Alapelvek és technikai jellemzők
A 2009-es EU Ajánlás értelmében az ECVET egy szakmai keretrendszer az egyének tanulási
eredményeinek átvitelére, elismerésére, és – ahol ez alkalmazható – gyűjtésére egy képesítés
elérésének céljából. Az ECVET eszközei és módszertana tartalmazza a képesítések leírását a
tanulási egységek rendszerében a hozzárendelt pontokkal együtt, az átviteli és felhalmozási
folyamatot és a kiegészítő dokumentumokat, mint pl. a tanulmányi megállapodást, az okiratok
másolatait és az ECVET felhasználói útmutatóit.
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A képesítés elérésének céljából az ECVET-nek szándékában áll elősegíteni a tanulási
eredményeknek a mobilitás keretrendszerében történő, a nemzeti törvényhozással összhangban
lévő elismerését. Meg kell jegyezni, hogy az ECVET nem foglal magába az állampolgárok számára
semmilyen új feljogosítást arra, hogy automatikusan hozzájussanak akár a tanulási eredmények,
akár pontok elismeréséhez. Az ECVET alkalmazása egy adott képesítéshez a tagállamokban
alkalmazható törvényhozással, szabályokkal és rendelkezésekkel összhangban történik, és az
alábbiakban közölt alapelveken és szakmai feltételeken alapszik:

1. Tanulási egységek: Egy egység egy képesítés olyan összetevője, mely a tudás, készségek és
kompetencia összefüggő rendszeréből áll, melyet értékelni és érvényesíteni lehet a hozzárendelt
ECVET pontok számával. Egy képesítés általában számos tanulási egységet foglal magába, és az
egységek teljes sorozata alkotja a képesítés egészét. Ily módon egy tanuló megszerezhet egy
képesítést az ahhoz szükséges, különböző országokban és különböző környezetben (formális, és –
ahol ez alkalmazható – non-formális és informális oktatásban) befejezett egységek
összegyűjtésével, tekintetbe véve az egységek összegyűjtésére vonatkozó nemzeti törvényhozást,
valamint a tanulási eredmények elismerését.
A képesítést alkotó tanulási egységek legyenek:
— tiszta, világos és érthető kifejezésekkel leírva, hivatkozva a magukban foglalt tudásra,
készségekre és kompetenciákra,
— következetes módon szerkesztve és elrendezve, tekintettel a teljes képesítésre,
— olyan módon megszerkesztve, hogy az lehetővé tegye az egységben lévő tanulási
eredmények különálló értékelését és érvényesítését.
Egy tanulási egység lehet specifikusan egyetlen képesítéshez tartozó, vagy lehet számos
képesítéshez közösen tartozó. Az egy egységet meghatározó, elvárható tanulási eredményeket
meg lehet szerezni úgy is, hogy nem veszik tekintetbe hol és hogyan szerezték meg azokat. Ilyen
módon egy tanulási egységet nem lehet összetéveszteni egy formális tanulmányi programmal vagy
képzési intézkedéssel. A tanulási eredmények egységeinek jellegzetességeit meghatározó,
valamint az egy adott képesítéshez tartozó egységek összeállítására és összegyűjtésére vonatkozó
szabályokat és eljárásokat arra illetékes intézmények, valamint a képzési folyamatban résztvevő
partnerek állapítják meg a nemzeti és regionális szabályok alapján.
Egy tanulási egység részletes leírásának tartalmaznia kell:
— az egység általános megnevezését,
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— az egységhez kapcsolódó képesítés (vagy képesítések) általános elnevezését - ahol ez
alkalmazható,
— a képesítés referenciáját az EQF-szint szerint, és – ahol ez alkalmas – a nemzeti képesítési
keretrendszer (NQF) szintje szerint a képesítéshez hozzárendelt ECVET kreditpontokkal
együtt,
— az egységben foglalt tanulási eredményeket,
— az ezen tanulási eredmények értékeléséhez szükséges eljárásokat és kritériumokat,
— az egységhez hozzárendelt ECVET pontokat,
— az egység időbeli érvényességét – ahol ez releváns.

2. Tanulási eredmények átvitele és felhalmozása, ECVET-partnerségek: Az ECVET-ben az egyik
környezetben elért tanulási eredményeket értékelik, és a sikeres értékelés után átviszik egy másik
környezetbe. Ebben a második környezetben az eredményeket az illetékes intézmény érvényesíti
és elismeri azoknak a követelményeknek a részeként, melyeket az egyének által elérni kívánt
képesítés megkíván. Ezután az adott képesítés további részében a tanulási eredmények egységei a
nemzeti, vagy regionális előírásokkal összhangban összegyűjthetők. A tanulási eredmények
egységeinek értékeléséhez, érvényesítéséhez, összegyűjtéséhez és elismeréséhez szükséges
eljárásokat és útmutatókat a vonatkozó és illetékes intézmények és a képzési programban részt
vevő partnerek tervezik meg. Az ECVET-en alapuló és a formális tanulási környezetben elért
tanulási eredményekhez alkalmazott kreditátvitelt a partnerségek létrehozásával és az illetékes
intézményeket bevonó hálózatokkal kell lehetővé tenni, melyek mindegyike a saját környezetében
jogosult képesítések vagy egységek megadására, vagy arra, hogy az elért tanulási eredmények
átvitele és érvényesítése számára kreditet adjon.
A partnerségek megalapításának céljai:
— az Együttműködési megállapodásban (MoU) megállapított általános keretrendszer
biztosítása a partnerek közötti együttműködés és hálózatok kiépítése érdekében, melyen
keresztül megalapozható a kölcsönös bizalom légköre,
— segíteni a partnereket a tanulók számára kialakítandó kreditátvitel specifikus
rendelkezéseinek megtervezésében.
Az Együttműködési megállapodásnak jóvá kell hagynia, hogy a partnerek:
— elfogadják egymás státuszát, mint illetékes intézmény,
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— elfogadják egymás minőségbiztosítását, értékelési, érvényesítési és elismerési kritériumait
és eljárásait, mint a kreditátvitel céljainak megfelelő módokat,
— megegyeznek a partnerség működtetéséhez szükséges feltételekben, mint pl. a célok,
időtartam és az Együttműködési megállapodás felülvizsgálatához szükséges előkészületek,
— az EQF által létrehozott referenciaszinteket használva megegyeznek a kreditátvitel céljai
által érintett képesítések összehasonlíthatóságában,
— megállapítják azon egyéb szereplők és illetékes intézmények körét és feladatát, melyeket
bevonhatnak az érintett folyamatokba.
A képesítések vagy tanulási egységek odaítélésére, vagy kreditek megadására felhatalmazott
illetékes intézménynek ki kell alakítania a tanulási eredményeknek az azonosításához,
érvényesítéséhez és elismeréséhez szükséges eljárásokat és technikákat - a megfelelő egységek
odaítélésén és a hozzárendelt ECVET pontokon keresztül - ahhoz, hogy a non-formális és informális
tanulási környezetben vagy az Együttműködési megállapodás keretein kívül elsajátított tanulási
eredményekhez az ECVET-et alkalmazzák.

3. Tanulási megállapodás és egyéni tanúsítvány: A két partnert és egy mobilitást gyakorló tanulót
magába foglaló kreditátvitel alkalmazásához a két illetékes – a képzési, és érvényesítési
folyamatban részt vevő – intézmény és a tanuló az Együttműködési megállapodás keretein belül
egy tanulási megállapodást köt. Ennek a megállapodásnak:
— különbséget kell tennie az illetékes "küldő" és "fogadó" intézmények között (a "küldő"
intézmény az az intézmény, amelyik jóváhagyja és elismeri a tanuló által elért tanulási
eredményeket, a "fogadó" intézmény pedig az, amelyik a képzést nyújtja az érintett
tanulási eredményekhez, és értékeli az elért tanulási eredményeket),
— pontosan meg kell határoznia a mobilitási periódusra vonatkozó sajátos feltételeket, mint
pl. a tanuló személyazonosságát, a mobilitási periódus időtartamát, az elérendő elvárt
tanulási eredményeket és a hozzárendelt ECVET pontokat.
a tanulmányi megállapodásnak le kell szögeznie, hogy amennyiben a tanuló eléri az elvárt tanulási
eredményeket, és ezeket a "fogadó" intézmény pozitívan értékeli, a "küldő" intézménynek az
illetékes intézmény által meghatározott szabályok és eljárások alapján érvényesítenie kell azokat,
és el kell ismernie a képesítéshez szükséges követelmények részeként.
A partnerek közötti átvitel vonatkozhat a formális, és - ahol ez alkalmazható - a non-formális és
informális környezetben elért tanulási eredményekre.
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Ily módon az elért tanulási eredményekre vonatkozó kreditátvitelnek három szakasza van:


a "fogadó" intézmény értékeli az elért tanulási eredményeket, és megítéli a kreditet a
tanulónak; az elért tanulási eredményeket és a megfelelő ECVET pontokat regisztrálják a
tanuló "egyéni tanúsítványában" (az a dokumentum, mely részletezi a tanuló értékelt
tanulási eredményeit, tanulási egységeit és a megkapott ECVET pontjait),



a "küldő" intézmény a kreditet a tanuló teljesítményére alkalmas tanúsítványként
érvényesíti,



a "küldő" intézmény ezután elismeri az elsajátított tanulási eredményeket; ez az elismerés
alkalmat ad az egységek és a nekik megfelelő ECVET pontok megadására a "küldő" rendszer
szabályainak megfelelően.

A tanulási eredményeknek az illetékes "küldő intézmény" által elvégzett érvényesítése és
elismerése az illetékes "fogadó" intézmény által jóváhagyott eljárásokkal és minőségbiztosítási
kritériumokkal összhangban elvégzett sikeres értékelésétől függ.

4. ECVET pontok: Az ECVET pontok egymást kiegészítő, számszerűsített információkat nyújtanak a
képesítésekről és a tanulási egységekről. Az ECVET pontok az egységek teljesítését és
összegyűjtését tükrözik, és nincsen értékük a konkrét, rájuk vonatkozó képesítéshez elsajátított
tanulási eredményektől függetlenül. Az ECVET pontok használatának közös megközelítését egy
egyezmény teszi lehetővé, mely alapján a formális, nappali képzésű szakoktatás és szakképzés egy
éve alatt elvárható tanulási eredmények teljesítéséhez 60 pontot kell hozzárendelni. Az ECVET-ben
a pontok hozzárendelésének rendszerint két fázisa van: az ECVET pontokat először a képesítés
egészéhez rendelik hozzá, és aztán a tanulási egységekhez. Egy adott képesítés esetén egy formális
tanulmányi környezetet vesznek referenciának, és az egyezmény alapján a pontok teljes számát
ehhez a képesítéshez rendelik hozzá. Ebből a teljes összegből aztán az ECVET pontokat
hozzárendelik minden egyes tanulási egységhez, a képesítésen belüli relatív súlyuk alapján.
Azokhoz a képesítésekhez, amelyeknek nincsen referenciájuk a formális tanulmányi pályára, az
ECVET pontokat úgy lehet hozzárendelni, hogy összehasonlítják egy másik, formális referenciával
rendelkező képesítéssel, és az így megbecsült pontokat rendelik hozzá a referencia nélküli
képesítéshez.

A

képesítések

összehasonlíthatóságának

megteremtéséhez

az

illetékes

intézménynek hivatkoznia kell az egyenértékű EQF-szintre, vagy esetleg az NQF-szintre, vagy egy
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szorosan összefüggő szakterület tanulási eredményeinek hasonlóságára. Tekintettel a képesítésre,
a tanulási eredmények egy egységének viszonylagos súlyát a következő kritériumok vagy ezeknek
a kombinációja alapján kell meghatározni:


a tanulási egységet felépítő tanulási eredmények viszonylagos fontossága a munkaerőpiaci
relevancia, más képesítési szintekre történő előmenetel vagy a társadalmi integráció
szempontjából,



a tanulási egységben lévő tanulási eredmények összetettsége, hatóköre és mennyisége,



a tanulónak a tanulási egységhez előírt tudás, készségek és kompetencia elsajátításához
szükséges erőfeszítése.

Bármely adott, több képesítéssel közös egység viszonylagos súlya ECVET pontokban kifejezve az
egyik képesítésről a másikra változhat. Az ECVET pontok hozzárendelése normál esetben a
képesítések és tanulási egységek megtervezésének a része. A pontokat az az illetékes intézmény
állapítja meg, amely felelős a képesítés megtervezéséért és fenntartásáért, vagy felhatalmazást
kapott erre a feladatra. Azokban az országokban, ahol már létezik egy nemzeti pontrendszer, a
nemzeti kreditpontok ECVET pontokká történő konvertálásának az előkészületeit az illetékes
intézmények szervezik meg.

Egy képesítés vagy egy tanulási egység sikeres teljesítése kiváltja a hozzárendelt ECVET pontok
megadását, függetlenül attól, hogy mennyi időbe került azok teljesítése. Egy egység átvitele
rendszerint maga után vonja a hozzárendelt ECVET pontok átvitelét. Az ECVET pontok figyelembe
vételének szükség szerinti felülvizsgálata az illetékes intézmény dolga, mindaddig, amíg az erre a
célra lefektetett szabályok és módszertanok átláthatóak, és a minőségbiztosítási alapelvek
alátámasztják őket. Bármely képesítés, valamint a megfelelő tanulási egységek, amelyet nonformális, vagy informális tanulási formákon keresztül sajátítanak el, és amelyhez meg lehet
állapítani egy formális tanulási referenciát, ugyanazt az ECVET pontértéket hordozza, mint a
referencia, mivel ugyanazok a tanulási eredmények kerülnek teljesítésre.

Az "Európai Örökség Közvetítés" multilaterális innovációtranszfer projektet – amely az Európai
Unió Leonardo da Vinci Egész életen át tartó tanulás 2007-13. program része – a fent említett
általános célok elérése mellett kifejezetten a turisztikai szektorra vonatkozva tervezték meg, az
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átláthatóság és elismerés bevezetésére, az örökség közvetítéshez kapcsolódó szektorális szakmai
profilokra összpontosítva.

A projekt finanszírozása a Leonardo da Vinci MP Tol projektek 2013-es felhívásának 5. prioritású
"ECVET a képesítések és tanulási eredmények átláthatóságáért és elismeréséért" (LEO-TraInno-11)
keretein belül történik. A projekt az európai EQF és az ECVET eszözök és keretrendszerek
alkalmazását célozza annak érdekében, hogy bevezesse a turisztikai szektorban érintett szakmai
profilok számára a tanulási eredmények és képesítések átláthatóságát és egész Európára érvényes
elismerését – különös tekintettel az ECVET Együttműködési megállapodás létrehozására, mely
meghatározza a képesítési területet a tanulási eredmények szempontjából. A képesítéseket a
nemzeti képesítési keretrendszereken keresztül csatlakoztatja az EQF-hez, megtervezi a képesítést
a tanulási eredmények átvihető egységeiben a hozzárendelt kreditpontokkal és a végrehajtást
elősegítő eszközeivel (Tanulmányi Megállapodások, Kreditek megadása, átvitele, érvényesítése és
gyűjtése). Az ezzel összefüggésben lévő szakoktató és szakképző programokon keresztül, a
formális,

informális

és

non-formális

környezetben

elsajátított

tanulási

eredmények

érvényesítéséhez, átviteléhez és elismeréséhez szükséges rugalmas megoldásokat dolgoz ki,
valamint főáramba tereli és megsokszorozza ezeket az eredményeket.

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

Olaszországban a

Consorzio Itaca; Szlovéniában a NEC Notranjski ekološki center, Cerknica), regionális és nemzeti
szinten a turizmusban illetékes közintézmények, (Ayuntamiento de Segovia

és CENEAM

Spanyolországban és Regione Umbria Olaszországban), valamint a vállalkozások és a fenntartható
turizmus területén európai hálózatépítésre specializálódott szervezetek (a belga Diesis Coop scrlfs).

A projekt az ECVET folyamat 4 alapvető lépésének megszervezését és végrehajtását célozza:
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1 fázis - Az Európai Partnerség megteremtése: létrehozni a kapcsolatot a képesítések
(tanulási egységek és kreditegységek) és az átvitelben érdekelt tanulási eredmények
között, valamint kialakítani az értékelés, átvitel és érvényesítés (egységek/részegységek)
rendszerét. A projektpartnerek, a turisztikai szektor társadalmi partnerei, és a résztvevő
országok különböző szintjein lévő, a szakoktatásban és szakképzésben, egészségügyben és
turizmus tárgyában illetékes közintézmények aláírják ezen Együttműködési megállapodást MoU ECVET;



2. fázis - ECVET Tanulmányi Szerződések: az egyes ECVET Tanulmányi Megállapodások
meghatározása és aláírása (a szakemberek és az érintett szakképesítés elismerésében
érdekelt tanulók, a vonatkozó vállalkozások és az érintett szakoktatási és szakképzési
szolgáltatók), melyek a képzési folyamatot formális, informális és non-formális
környezetben, az Együttműködési magállapodásnak megfelelően írják le, és a
hozzárendelik a képzés megszerzéséhez szükséges ECVET krediteket;



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



4. fázis - A megadott ECVET-kreditek átviteli, érvényesítési és gyűjtési folyamatának
megkezdése az Együttműködési megállapodásban foglalt szektorális és országos
szakoktatási és szakképzési rendszerekbe, a hitelesítési módokról és folyamatokról szóló
nemzeti és regionális szabályoknak megfelelően, formális, non-formális és informális
tanulás érvényesítéséhez;

A projekt megvalósítása mostanáig a használandó dokumentáció előkészítésére összpontosított. A
cél az Együttműködési megállapodás aláírása – különös tekintettel az Interpretív Guide és
Interpretív Host képesítések megtervezésére, melyek meghatározása megosztott módon történ. A
résztvevő országokban lévő a turizmusban, az örökség közvetítés szakterületén működő szakmai
profilok kereteinek megállapítása volt a kezdet, ezt követte a partnerek által az ECVET folyamat
megindításához és fejlesztéséhez felhasználni olyan kívánt stratégiák, tevékenységek és eszközök
kidolgozása, melyeket a turizmusban és egyéb szektorokban összegyűjtött, elemzett és kiválasztott
legjobb gyakorlatokra alapozva határoztak meg az ECVET folyamat számára.
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A projekt tevékenységei mostanáig megengedték a nemzeteket átfogó dokumentumok
meghatározását, melyeken az összes résztvevő európai partner osztozott, és melyek leírják az
Interpretív Guide és Interpretív Host szakmai képesítéseket a tevékenységek, feladatok, készségek
és tudás; a tanulási eredmények egységei, valamint az egységek és a hozzájuk rendelt
kreditpontok közötti összefüggés szempontjából (lásd jelen Együttműködési megállapodás 1.
Fügelékét).

2. Az Együttműködési megállapodás formája és tartalma
Résztvevők
Az Együttműködési megállapodás bármely érdekelt szervezet számára lehetőséget nyújt –
különösen a szakképzésben és turizmusban illetékes közjogi szervek, társadalmi szervezetek és az
egészségturisztikai szektorban működő szolgáltatók és egyéb érdekelt felek számára –, hogy
csatlakozzanak akár európai, nemzeti, regionális, helyi vagy szektorális szinten.

Az Együttműködési megállapodás célja
Az ECVET alkalmazása a formális, non-formális és informális tanulási környezetben elsajátított
tanulási eredményekhez a részt vevő országokban, különösen a turisztikai szektorban, főleg azon
szakemberek számára ajánlott, akik Interpretív Guide-ként és Interpretív Host-ként dolgoznak. Az
Együttműködési megállapodás kijelenti, hogy minden egyes résztvevő:


elfogadja egymás státuszát, mint érdekelt szereplőt és/vagy illetékes intézményt;



elfogadja egymás minőségbiztosítási, értékelési, érvényesítési és elismerési kritériumait és
eljárásait, mint a kreditátvitel céljainak megfelelő eljárásokat.



megegyeznek a partnerség működtetéséhez szükséges feltételekben, mint pl. célok,
időtartam,

és

az

Együttműködési

megállapodás

felülvizsgálatához

szükséges

előkészületekben;


megegyeznek az érintett képesítések összehasonlíthatóságáról a kreditátvitel céljai
számára, a referenciaszintek kialakításához az Európai Képesítési Keretrendszert használva;
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megállapítják a többi szereplőt és illetékes intézményt, melyeket be lehet vonni a
vonatkozó folyamatba és azok funkcióiba;



megegyeznek, hogy a MoU megvalósítása során a folyamat valamennyi felhasználói közül
előnyben részesítik a nőket és az időseket.

Az Együttműködési megállapodás jóváhagyása és hatékonysága
Jelen Együttműködési megállapodást minden egyes szerződő fél hivatalos képviselője annak
rendje és módja szerint teljesítette és aláírta. Az Együttműködési megállapodás minden egyes fél
számára az aláírás dátumától kezdve lép hatályba.
Jelen Együttműködési megállapodást és Függelékeit angol nyelven, valamint a szerződő felek
nemzeti nyelvein kell elkészíteni.

Jelen Együttműködési megállapodás két mellékletet tartalmaz:


1. melléklet: Az Interpretív Guide és Interpretív Host szakmai képesítések leírása a
tevékenységek, feladatok, készségek és tudás, a tanulási egységek és az egységek, valamint
a hozzárendelt kreditpontok szerint;



2.

melléklet:

Az

Együttműködési

megállapodás

megvalósításához

mechanizmusok vázlatos leírása.
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szükséges

3. Melléklet 1: Az Együttműködési megállapodás által meghatározott új
európai képesítések: Interpretív Host és Interpretív Guide
Megfelel az eredmény R12_Qualification tervezése ( ES ) . Ez elérhető a honlapon projekt
www.interpretingeuropeanheritage.com

4. Melléklet 2: Az Együttműködési megállapodás megvalósításához szükséges
mechanizmusok
1. Az Együttműködési megállapodás ellenőrzéséhez és érvényre juttatásához szükséges
szabályok és eljárások

1.1 Közös kormányközi bizottság
1.1.1 A Közös kormányközi bizottságot a jelen Együttműködési megállapodás megvalósításának
elősegítése érdekében hozták létre. Célja az adminisztratív folyamatok felügyelete, valamint a
résztvevő Felek teljesítésének ellenőrzésére. A résztvevő felek megállapodtak abban, hogy
kötelezik magukat a jelen Együttműködési megállapodás szerződési feltételeinek betartására
annak érdekében, hogy – amennyire lehetséges – biztosítsák bármilyen, a továbbiakban felmerülő
vita vagy nézeteltérés megfelelő, a jelen Együttműködési megállapodás céljaival megegyező
módon történő megoldását.

1.1.2 A Közös kormányközi bizottság emellett hatékonyan és megkülönböztetést kizáró módon
szintén ellenőrizni fogja a jelen Együttműködési megállapodás végrehajtásának folyamatait, és
folytatja az információcserét minden olyan eszközt felhasználva, melyet ehhez a leginkább
alkalmasnak ítél meg, beleértve az általános kommunikációt, valamint az információk megosztását
is.

1.1.3 A Közös kormányközi bizottságnak a szükséges gyakorisággal, de legalább évente üléseznie
kell annak érdekében, hogy kötelességeit hatékonyan végezze, és az esetleges viták megoldásában
segítsen. A találkozók megvalósulhatnak Voip meeting keretében (interneten keresztül hívás által).
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1.1.4 Minden egyes, jelen Együttműködési megállapodást aláíró szervezetnek képviseltetnie kell
magát a Közös kormányközi bizottságban, legalább egy (1), de legfeljebb két (2)
Tisztviselővel/Taggal/Képviselővel. A Közös kormányközi bizottságban képviselt szervezetek a jelen
Együttműködési megállapodás elsődleges szerződő Felei, és mindazon hatósági szervek és
szervezetek, amelyek utólag írják alá.

1.1.5 Azon szervezetnek, melynek szándékában áll részt venni a jelen Együttműködésben, alá kell
írniuk az Együttműködési megállapodást. Az aláírt Együttműködési megállapodás egy példányát el
kell küldeniük a Közös kormányközi bizottságnak, mely az elkövetkező ülése folyamán egyhangúlag
megtárgyalja a jelen Együttműködési megállapodáshoz újonnan csatlakozni kívánók kérelmét.

1.1.6 A jelen Együttműködési megállapodáshoz való csatlakozásban érdekelt szervezeteknek
ezenfelül arra is megvan a lehetősége, hogy az Együttműködési megállapodást a Közös
kormányközi bizottságban való részvétel nélkül írják alá. Amennyiben a szervezet erre törekszik,
úgy ezt a szándékát ki kell fejeznie a Közös kormányközi bizottság számára elküldött, aláírt
Együttműködési megállapodás mellékletében.

1.1.7 A Közös kormányközi bizottság bázisa, ameddig erről másképpen nem döntenek, a projekt
koordináló szervezete, a Koan Consulting Sl (Spanyolország).

1.2 Találkozók
1.2.1 A Közös kormányközi bizottság ülésein a házigazda szervezet tölti be az Elnöki tisztséget.

1.2.2 Az ülések időpontját a házigazda szervezetnek kell indítványoznia, feltéve, hogy a többiek
ezzel egyetértenek.

1.2.4 Személyes találkozó esetén arról két héttel az esemény előtt előzetes értesítést kell küldeni.

1.2.5 A Jegyzőkönyveket két héten belül el kell készíteni, és szét kell osztani.
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1.3 Finanszírozás

1.3.1 Illetékek, tagdíjak nincsenek.

1.3.2 Minden egyes szervezet maga felel a saját finanszírozásáért.

2. A párbeszédhez és az adminisztrációs együttműködéshez szükséges mechanizmusok
A Közös kormányközi bizottság az alábbi elemeket tartalmazó mechanizmusokat és eljárásokat
fogja bevezetni:

2.1 Az érintett szakmai profilok időszakosan történő felülvizsgálata;

2.2 A jelen Együttműködési megállapodásban lévő intézkedések alkalmazásához, értékeléséhez és
ellenőrzéséhez szükséges szabályok és eljárások bevezetése. A Közös kormányközi bizottság Tagja
rendszeres kapcsolatot tart, és legalább évente gyűlésezik a megállapodás végrehajtásának és
hatékonyságának felülvizsgálata érdekében;

2.3 A résztvevő országokon belül információforrásként működik az érintett szakemberek számára;

2.5 A jelen Együttműködési megállapodás megvalósítása érdekében eszközként szolgál a viták
megoldásához;

2.6 Egyéb, a Közös kormányközi bizottság által meghatározott további feladatok;

3. Az állampolgárságra vonatkozó szabályozások
3.1 A jelen Együttműködési megállapodás intézkedéseinek kedvezményezettjei a Felek által
képviselt országok állampolgárai lesznek.

4. A megállapodás felülvizsgálata
A megállapodás folyamatos, azzal a kikötéssel, hogy a Közös kormányközi bizottság időszakosan
felülvizsgálja azt.
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5. Az Együttműködési
megállapodás
felmondása
Amennyiben bármelyik fél úgy dönt, hogy eláll a jelen Együttműködési megállapodástól, akkor
erről a döntéséről a Közös kormányközi bizottságot írásban értesítenie kell 6 hónapos felmondási
idő megadásával.
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