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DEDIŠČINE”
ECVET za preglednost in priznavanje učnih izvidov in kvalifikacij v
Evropskem turističnem sektorju

DS 5 - Opredelitev in podpis memoranduma o soglasju - MoS
ECVET za novo evropsko skupno poklicno kvalifikacijo v
turističnem sektorju “Evropski interpretator dediščine”.
Memorandum o soglasju - ECVET za novo evropsko skupno
poklicno kvalifikacijo v turističnem sektorju “Evropski interpretator
dediščine”.
Formalni dogovor med projektnimi partnerji, javnimi institucijami, javnimi ustanovami
pristojnimi za poklicno izobraževanje in turizem, sektorskimi socialnimi partnerji in
ponudniki poklicnega izobraževanje in usposabljanje, na nacionalni / regionalni / lokalni
ravni, o ustanovitvi Evropske korespondence za ocenjevanje, prenos in zbiranje učnih
izidov, doseženih v formalnih, neformalnih in priložnostnih okvirih (enote, deli enot,
povezane kreditne točke ECVET)

Sintezna različica za razširjanje (Info-pack 4)

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina dokumenta je izključno odgovornost avtorja in v
nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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1. Uvod
Ozadje k splošnemu okvirju Memoranduma o soglasju (MoS)

Eno od glavnih ovir za večje zanimanje udeležencev za transnacionalno mobilnost, kot del
začetnega ali nadaljevalnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja, predstavlja težava z
identificiranjem, potrjevanjem in priznavanjem učnih izidov, pridobljenih med bivanjem v drugi
državi. Prav vseživljenjsko učenje se vedno bolj odvija v različnih državah in v različnih formalnih,
neformalnih in priložnostnih okvirih.

Kar potrebujemo, je torej način, ki omogoča ljudem, da bi nadaljevali svojo učno pot z grajenjem
na svojih učnih izidih, med tem, ko se gibljejo od enega učnega okvira v drugega in iz ene države v
drugo.

Glede na zgoraj navedeno raznolikost so potrebni skupni dogovori in tehnična načela za
zagotovitev vzajemnega zaupanja in možnosti prenašanja in priznavanja učnih izidov v okviru
transnacionalne mobilnosti.

Evropski svet je v Lizboni leta 2000 sklenil, da morata biti večja preglednost kvalifikacij in
vseživljenjsko učenje, dve glavni komponenti pri prizadevanjih za prilagajanje evropskih sistemov
izobraževanja in usposabljanja in tako zadovoljiti potrebam družbe znanja ter potrebi po višji ravni
in kakovosti poklicev.

V resoluciji Sveta iz leta 2002 o spodbujanju okrepljenega evropskega sodelovanja na področju
poklicnega izobraževanja in usposabljanja ("Kopenhagenski proces"), je poudarek, da je ključno
dati prednost oblikovanju sistema prenosa kreditnih točk za poklicno izobraževanje in
usposabljanje, in da je eden od skupnih ukrepov, potrebnih za spodbujanje preglednosti,
primerljivosti, prenosljivosti in priznavanja usposobljenosti in/ali kvalifikacij med različnimi
državami in na različnih ravneh.

V Maastrichtskem Communiqué iz leta 2004, so se ministri pristojni za poklicno izobraževanje in
usposabljanje, Evropska komisija in evropski socialni partnerji dogovorili, da dajo prednost razvoju
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in izvajanju evropskega sistema prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in
usposabljanju (ECVET). To je bilo potrjeno znotraj iste skupine tudi v Helsinškem Communiqué leta
2006, ki je pozval k nadaljnjemu razvoju skupnega evropskega orodja ECVET.

Na podlagi teh dejstev je bilo v letu 2009 objavljeno posebno priporočilo Evropskega parlamenta
in Sveta, z dne 18. junija 2009, o vzpostavitvi evropskega sistema kreditnih točk v poklicnem
izobraževanju in usposabljanju (ECVET).
Obstoječe določbe o memorandumu o soglasju na evropski ravni
Skupna evropska orodja ECVET pripadajo seriji evropskih pobud, vključno z Evropskim sistemom
prenašanja in zbiranja kreditnih točk (European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS),
Europassom, Evropsko listino kakovosti za mobilnost (the European Quality Charter for Mobility EQCM), evropska načela za ugotavljanje in potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja ter
evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (EOK) (the European Qualification Framework
for lifelong learning (EQF):
-

ECTS je bil spodbujan s Priporočilom Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. julija 2001 o
mobilnosti znotraj Skupnosti za študente, udeležence usposabljanja, prostovoljce, učitelje
in trenerje, ki se uporablja v visokošolskem izobraževanju. ECVET mora biti skladen s
sistemom ECTS, da je omogočeno povezovanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja in
visokošolskega izobraževanja.

-

Europass je bil vzpostavljen z Odločbo št 2241/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 15. decembra 2004 o enotnem okviru Skupnosti za preglednost kvalifikacij in
usposobljenosti.

-

Evropska načela za ugotavljanje in potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja so
bila dogovorjena v obliki Sklepov Sveta leta 2004. Z izvajanjem ECVET bodo ta načela
upoštevana.

-

EQCM je bila sprejeta s Priporočilom Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra
2006 o transnacionalni mobilnosti v Skupnosti zaradi izobraževanja in usposabljanja
(Evropska listina kakovosti za mobilnost). V točki 8 Priloge navaja, da "je udeležencem
treba zagotoviti pomoč, ki bo olajšala pridobivanje priznavanja in potrdil" učnih izidov, ko
mobilnost izvajajo posamezniki. ECVET je namenjen podpori kakovosti mobilnosti
posameznikov, kot to zahtevajo zgoraj navedena priporočila.
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-

EOK se je začel s priporočilom Evropskega parlamenta leta 2008 in Sveta o evropskem
okviru kvalifikacij (EOK), kot referenčno orodje za primerjanje ravni kvalifikacij, nacionalnih
sistemov kvalifikacij in tudi v sistemih kvalifikacij, ki so jih razvile mednarodne sektorske
organizacije. ECVET bo dopolnjeval in gradil na skupnih zasnovah in načelih z evropskim
ogrodjem kvalifikacij. ECVET namreč uporablja EOK kot referenčno stopnjo za kvalifikacije.

-

Na koncu je bila zagotovljena vzpostavitev evropskega sistema kreditnih točk v poklicnem
izobraževanju in usposabljanju (ECVET), kot del Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 18. junija 2009.

ECVET se ne uporablja za vzajemno priznavanje kvalifikacij na področju reguliranih poklicev, saj
to zagotavlja Direktiva 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005. ECVET ni orodje za podelitev
pravic migrantom pri priznavanju njihovih kvalifikacij, pridobljenih v eni državi članici z
namenom, da bi opravljali regulirani poklic v drugi državi članici. V takem primeru samo
Direktiva nalaga pravno zavezujoče obveznosti organu držav članic.

Opredelitve
Za namene Memoranduma o soglasju - MoS, se uporabljajo naslednje opredelitve:
a) "Kvalifikacija": Uradni rezultat ocene in potrditve, ki se pridobi, kadar pristojna organizacija
ali ustanova ugotovi, da je posameznik dosegel učne izide glede na dane standarde;
b) "Učni izid": Trditve o tem, kaj učenec zna, razume in je sposoben opraviti ob zaključku
učnega procesa. Učni izidi so opredeljene kot znanja, spretnosti in kompetence;
c) "Enota učnih izidov" (enota): Del kvalifikacije, sestavljen iz skladnega niza znanja, spretnosti
in kompetenc, ki se lahko oceni in potrdi;
d) "Krediti za učni izid" (krediti): Ocenjeni učni izidi posameznikov, ki se lahko zbirajo za
pridobitev kvalifikacije ali prenos v drugi učni program ali kvalifikacijo;
e) "Pristojna organizacija": Organizacija ali ustanova, ki je pristojna za oblikovanje in
dodeljevanje kvalifikacij ali priznavanje enot ali za druge naloge, povezane s sistemom
ECVET, kot je dodelitev točk ECVET kvalifikacijam in enotam, ocenjevanje, potrjevanje in
priznavanje učnih izidov v skladu s pravili in praksami sodelujočih držav;
f) "Preverjanje učnih izidov": Metode in postopki, ki se uporabljajo za ocenitev preverjanje
znanja, spretnosti in kompetenc, ki jih učenec pridobil;
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g) "Potrjevanje učnih izidov": Ocenjevanje učnih izidov (rezultatov), na osnovi metod in
postopkov, ki se uporabljajo za določitev obsega posebnega znanja, spretnosti in
kompetenc, ki jih je udeleženec v učnem procesu dejansko pridobil in ustrezajo enoti ali
kvalifikaciji;
h) "Priznavanje učnih izidov": Postopek, ko se s podelitvijo enot ali kvalifikacij, prizna uradno
dosežene učne izide;
i) "Točke ECVET": Številčni prikaz skupne vrednosti učnih izidov v kvalifikaciji in relativne
vrednosti enot v povezavi s kvalifikacijo.
Načela in tehnične specifikacije
V skladu s priporočilom EU za leto 2009, je ECVET tehnični okvir za prenašanje, priznavanje in, kjer
je to primerno, zbiranje učnih izidov posameznikov, da bi dosegli kvalifikacijo. Orodja in
metodologija ECVET zajema opis kvalifikacij glede na enote učnih izidov z ustreznimi točkami,
proces zbiranja in prenosa ter dopolnilne dokumente, kot so učni sporazumi, zapis dosežkov ali
spričeval in uporabniški priročniki ECVET.

Namen ECVET je lažje priznavanje učnih izidov v skladu z nacionalno zakonodajo, v okviru
mobilnosti, za doseganje kvalifikacije. Opozoriti je treba, da ECVET ne dodeljuje nobene nove
pravice državljanom za pridobitev avtomatičnega priznavanja učni izidov ali kreditnih točk.
Uporaba pri določeni kvalifikaciji je v skladu z zakonodajo, pravili in predpisi, ki veljajo v državah
članicah in temelji na naslednjih načelih in tehničnih specifikacijah:

1. Enote učnih izidov: Enota je del kvalifikacije, sestavljena iz skladnega niza znanj, spretnosti in
kompetenc, ki jih je mogoče oceniti in potrditi s pripadajočim številom točk ECVET. Kvalifikacija
načeloma obsega več enot in je sestavljena iz celega niza enot. Tako lahko udeleženec pridobi
kvalifikacijo z zbiranjem potrebnih enot, doseženih v različnih državah in različnih okvirih
(formalnih in, kadar je to primerno, neformalnih in priložnostnih), ob upoštevanju nacionalne
zakonodaje v zvezi z zbiranjem enot in priznavanjem učnih izidov.

Enote, ki sestavljajo kvalifikacijo, morajo biti:
- Opisane z berljivimi in razumljivimi izrazi s sklicevanjem na znanje, spretnosti in
kompetence, ki jih vsebujejo,
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- Oblikovane in organizirane na usklajen način z upoštevanjem celotne kvalifikacije,
- Izdelan tako, da omogočajo samostojno oceno in potrditev učnih izidov v enoti.
Enota je lahko specifična za posamezno kvalifikacijo, lahko pa je skupna številnim kvalifikacijam.
Pričakovani učni izidi, ki opredeljujejo enoto, se lahko doseže ne glede na to, kje in kako so bili ti
doseženi. Paziti je potrebno, da se enota ne zamenja z delom uradnega učnega programa ali
usposabljanja. Pravila in postopki za opredelitev značilnosti enot učnih izidov in za združevanje in
zbiranje enot za dano kvalifikacijo so opredeljena s strani pristojnih organizacij in partnerjev,
vključenih v proces usposabljanja, v skladu z nacionalnimi ali regionalnimi pravili.

Specifikacije enote morajo vključevati:
-

generični naziv enote,

-

generični naziv kvalifikacije (ali kvalifikacij), na katero se nanaša enota, kjer je to primerno,

-

Referenčno kvalifikacijo v skladu z ravnjo EOK in, kadar je to primerno, nacionalni okvir
kvalifikacij raven (NOK), z ustreznimi kreditnimi točkami ECVET, povezanimi s kvalifikacijo,

-

učne izide v enoti,

-

postopke in merila za oceno teh učnih rezultatov,

-

točke ECVET povezano z enoto,

-

časovno veljavnost enote, kjer je to ustrezno.

2. Prenos in zbiranje učnih rezultatov, partnerstva ECVET: V ECVET se enote učnih izidov,
dosežene v enem sistemu, ocenijo in po uspešni oceni prenesejo v drugi sistem. V tem drugem
okviru so preverjene in potrjene s strani pristojne organizacije, ki jih prizna kot del zahtev za
pridobitev kvalifikacije, ki jo oseba želi doseči. Enote učnih izidov se nato lahko zbirajo za
pridobitev kvalifikacije v skladu z nacionalnimi ali regionalnimi pravili. Postopki in smernice za
ocenjevanje, potrjevanje, zbiranje in priznavanje enot učnih izidov oblikujejo pristojne organizacije
in partnerji, vključeni v proces usposabljanja. Prenos kreditnih točk, na podlagi ECVET za učne
izide, dosežene v uradnih učnih okvirih, bi bilo treba olajšati z vzpostavitvijo partnerstev in mrež, ki
vključujejo pristojne organizacije, od katerih je vsaka pooblaščena, da v svojem okolju dodeli
kvalifikacijo ali enoto ter da dodeli kreditne točke za dosežene učne izide za prenos in potrjevanje.

Vzpostavljeno partnerstvo si prizadeva:

INTERPRETING OUR EUROPEAN HERITAGE - LdV ToI: 2013-1- ES1-LEO05-66707. - Str. 7/17

-

Zagotoviti splošen okvir za sodelovanje in mreženje med partnerji, določen v
Memorandumu o soglasju (MoS), skozi katerega se oblikuje ozračje medsebojnega
zaupanja,

-

Pomagati partnerjem pri oblikovanju posebnih dogovorov za prenos kreditnih točk
učencev.

Memorandum o soglasju potrjuje, da partnerji med seboj:
-

sprejemajo drug drugega kot pristojno organizacijo ali ustanovo,

-

sprejemajo kriterije meril zagotavljanja kakovosti, ocenjevanja, vrednotenja in priznavanja
s strani drug drugega in jih ocenjujejo kot zadovoljive, za namene prenašanja kreditnih
točk,

-

sprejmejo pogoje za delovanje partnerstva, kot so cilji, trajanje in dogovor za pregled
memoranduma o soglasju,

-

priznavajo primerljivost udeleženih držav z namenom prenašanja kreditnih točk, uporabo
referenčnih ravni, določenih z EOK,

-

prepoznajo druge akterje in pristojne organizacije, ki bi lahko bili udeleženi v zadevnih
postopkih in njihovih funkcijah.

Za uveljavitev ECVET za učne izide, dosežene v neformalnem in priložnostnem učenem okviru ali
zunaj okvira memoranduma o soglasju, je pristojna organizacija, ki je pooblaščena za dodelitev
kvalifikacij ali enot ali kreditnih točk. Ta mora vzpostaviti postopke in mehanizme za ugotavljanje,
potrjevanje in priznavanje teh učnih izidov z dodeljevanjem ustreznih enot in točk ECVET.

3. Učni sporazum in priloga k spričevalu:
Za uveljavljanje prenosa kreditnih točk med dvema partnerjema za specifičnega učenca, mora biti
pripravljen učni sporazum med dvema pristojnima organizacijama, ki sodelujeta v procesu
usposabljanja in potrjevanja, ter učenca, v okviru MoS. Učni sporazum naj:
-

loči med "domačo" in "gostujočo" organizacijo ("domača" organizacija je tista, ki bo
potrdila in priznala učne rezultate, dosežene s strani učenca; "gostujoča" organizacija je
tista, ki izvaja usposabljanje za pridobitev zadevnih učnih izidov in ocenjuje dosežene učne
izide),
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-

opredeli posebne pogoje za obdobje mobilnosti, kot je identiteta udeleženca v učnem
procesu, trajanje obdobja mobilnosti, pričakovane učne izide, ki jih je treba doseči, in točke
ECVET.

Učni sporazum določa, da v kolikor bo učenec dosegel pričakovane učne izide in jih bo »gostujoča«
organizacija pozitivno ocenila, jih bo "domača" organizacija potrdila in jih prepozna kot del zahtev
za pridobitev kvalifikacije v skladu s pravili in postopki pristojne organizacija ali ustanove ter
določili države. Prenos med partnerji se lahko uporablja za učne izide, dosežene v formalnem in,
kadar je to primerno, neformalnem in priložnostnem učenju.

Prenos kreditnih točk za dosežene učne izide ima tri stopnje:
-

"gostujoča" organizacija oceni dosežene učne izide in dodeli kreditne točke učencu; učni
izidi in ustrezne točke ECVET se zabeležijo v učenčevem "osebnem spričevalu oz. prilogi k
spričevalu" (dokument, ki podrobneje opredeli učne izide učencev, enote ter dodeljene
točke ECVET),

-

"domača" organizacija potrdi kreditne točke in jih vzame kot primerno potrdilo o dosežku
udeleženca v učnem procesu,

-

"domača" organizacija nato prizna učne izide, ki so bili pridobljeni; to priznanje omogoča
podelitev enot in njihove ustrezne točke ECVET v skladu s pravili »domačega« sistema oz.
okvirja.

Potrditev in priznanje pristojne "domače" organizacije je odvisno od ocene učnih izidov s strani
pristojne "gostujoče" organizacije, v skladu z dogovorjenimi postopki in merili za zagotavljanje
kakovosti.

4. ECVET točke: Točke ECVET so dodatna informacija o kvalifikacijah in enotah, v numerični obliki.
Same po sebi nimajo vrednosti brez povezave na za kvalifikacijo pridobljene učne izide, na katero
se nanašajo. Odražajo dosežek in zbrane oz. dosežene enote. Za zagotovitev skupnega pristopa pri
uporabi točk ECVET se uporablja dogovor, v skladu s katerim se 60 kreditnih točk dodeli učnim
izidom, za katere se pričakuje, da bodo doseženi v enem letu formalnega in rednega PIU. V ECVET
je dodelitev točk običajno v dveh stopnjah: najprej so točke ECVET dodeljene kvalifikaciji kot celoti
in nato njenim enotam. Za določeno kvalifikacijo se vzame en uradni učni okvir kot referenčen, in
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se na podlagi sporazuma dodeli skupno število točk za kvalifikacijo. Od skupne vsote ECVET točk se
nato točke dodelijo vsaki enoti posebej, v skladu s svojo relativno težo v kvalifikaciji. Za
kvalifikacije, ki nimajo referenčne uradne učne poti, se lahko ECVET točke dodelijo s primerjavo z
drugo kvalifikacijo, za katero obstaja uradni referenčni okvir. Za vzpostavitev primerljivosti
kvalifikacij, se mora pristojna organizacija sklicevati na enakovredno raven EOK, ali po možnosti na
raven NOK, ali upoštevati podobnost učnih izidov na sorodnem poklicnem področju. Relativno težo
enote učnih izidov glede na kvalifikacijo bi bilo treba določiti, v skladu z naslednjimi merili ali
njihovo kombinacijo:
-

relativna pomembnost učnih izidov, ki sestavljajo enoto, za udeležbo na trgu dela, za
napredovanje k drugim ravnem kvalifikacij, ali za socialno vključenost,

-

zahtevnost, okvir in obseg učnih izidov v enoti,

-

napor potreben, da učenec pridobi znanje, spretnosti in kompetence, potrebne v enoti.

Relativna vrednost vsake dane enote, ki je skupna različnim kvalifikacijam in je izražena v točkah
ECVET, se lahko spreminja od ene kvalifikacije do druge. Razdelitev točk ECVET so običajno del
oblikovanja kvalifikacij in enot. Izvajajo jih organizacije, pristojne za oblikovanje in ohranjanje
kvalifikacij, ali tiste, ki so za to posebej pooblaščene. V državah, kjer že obstaja nacionalni sistem
točkovanja, morajo pristojne organizacije vzpostaviti dogovor za pretvorbo nacionalnih kreditnih
točk v točke ECVET.

Uspešno pridobljena kvalifikacija ali zaključena enota sproži dodelitev pripadajočih točk ECVET, ne
glede na dejanski čas, potreben za njihovo doseganje. Po navadi prenos enote vključuje tudi
prenos ustreznih točk ECVET, tako da so vključene pri priznavanju prenesenih učnih izidov v skladu
z nacionalnimi ali regionalnimi pravili. Pristojna organizacija je tista, ki ponovno preuči, kadar je to
potrebno, ali bodo točke ECVET upoštevane, upoštevajoč pravila in metodologijo, ki je določena za
ta namen. Ta mora biti pregledna in mora podpirati načela za zagotavljanje kakovosti. Vsaka
kvalifikacija pridobljena z neformalnim ali priložnostnim učenjem, za katero se lahko ugotovi
referenčna uradna učna pot in ustrezne pripadajoče enote, pridobi isto število točk ECVET kot
referenčna kvalifikacija, saj so doseženi enaki učni izidi.

Multilateralni projekt prenosa inovacij "Interpretacija naše evropske dediščine", ki je v teku v
okviru sektorskega programa Leonardo da Vinci, programa Vseživljenjskega učenja EU 2007-13, je
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bil zasnovan za doseganje splošnih ciljev omenjenih do zdaj, s posebnim poudarkom na
turističnem sektorju in osredotočenostjo na uvedbo preglednosti in priznavanja kompetenc
sektorskim strokovnjakom, povezanih z interpretacijo dediščine.

Projekt je financiran v okviru "ECVET za preglednost in priznavanje učnih izidov in kvalifikacij"
prednostna naloga 5 (LEO-TraInno-11), Leonardo da Vinci MP TOI projekti, razpis 2013. Namenjen
je vpeljavi evropskih orodij in okvirjev, EOK in ECVET, za preglednost in priznavanje učnih izvidov in
kvalifikacij v evropskem turističnem sektorju, zlasti z ustanovitvijo MoS ECVET. Ta opredeljuje
pogoje usposobljenosti v smislu učnih izidov, preslikava MoS na EOK prek nacionalnih ogrodij
kvalifikacij in sistemov, oblikuje kvalifikacije v prenosljive enote učnih izidov z dodeljenimi
kreditnimi točkami ter uveljavlja MoS (Učni sporazum, podeljevanje kreditnih točk, potrjevanje in
zbiranje transferja kreditnih točk) prek povezanih programov PIU s prilagodljivimi instrumenti za
potrjevanje, prenos in priznavanje učnih izidov, doseženih v formalnih, neformalnih in
priložnostnih okvirih. Namen projekta je tudi popularizacija in multiplikacija predvidenih
rezultatov.

Konzorcij projekta in drugi povezani partnerji predstavljajo pomembne predstavnike in
organizacije PIU (v Italiji Aris Formazione e ricerca Società Cooperativa; v Avstriji BEST Institut für
berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH; na Madžarskem TradeNET Global),
mala in srednja podjetja ter subjekte turističnega sektorja, razvojne organizacije na nacionalni,
regionalni in lokalni ravni (v Španiji Koan Consulting SL; v Italiji, Consorzio Itaca; v Sloveniji, NEC
Notranjski ekološki center, Cerknica), javne zavode, pristojne za turizem in okolje na regionalni in
nacionalni ravni (npr. Ayuntamiento de Segovia in CENEAM v Španiji; italijanska Regione Umbria)
ter tudi organizacije, specializirane za evropsko mreženje na področju podjetništva in trajnostnega
turizem (Belgijski Diesis Coop SCRL-fs).

Projekt je namenjen organizaciji in izvedbi 4 temeljnih korakov v postopku ECVET:
-

Faza 1 - Ustanovitev Evropskega partnerstva: z namenom vzpostavitve ujemanja med
kvalifikacijami (enote in kreditnih točk) in učnimi izidi, pomembnih za vzpostavitev
transferja, z namenom vzpostavitve ocenjevanja, prenosa in potrjevanja (enote/deli enot).
Projektni partnerji, socialni partnerji v turističnem sektorju in javni zavodi in organizacije
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pristojne za PIU na področju turizma na različnih nivojih, iz različnih držav, bodo podpisali
ta Memorandum o soglasju - MoS ECVET;
-

Faza 2 - Učni sporazum ECVET: opredelitev in podpis (s strani strokovnjakov in pripravnikov
(učencev) zainteresiranih za priznanje poklicne kvalifikacije, prek povezanih podjetij in s
strani pristojnih izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja) posameznega učnega
sporazuma ECVET, ki opredeljuje, v skladu z memorandumu o soglasju, proces
usposabljanja v formalnih, neformalnih in priložnostnih okvirih, in s tem povezanih
kreditnih točk ECVET, ki se jih podeli za pridobitev kvalifikacije;

-

3. faza – Podelitev ECVET kreditnih točk: Podelitev kreditnih točk vključenim
strokovnjakom, pripravnikom (učencem), s strani pristojnih izvajalcev PIU, na koncu
uradnega procesa usposabljanja, preverjenim učnim izidom, in izdaja povezanega Europass
certifikata (priloga k spričevalu);

-

Faza 4 - Začeti postopek prenosa, potrjevanje in zbiranje podeljenih ECVET kreditnih točk v
sektorskih in teritorialnih sistemih PIU, ki sodelujejo v memorandumu o soglasju, v skladu z
nacionalnimi in regionalnimi predpisi o postopkih in načinih certificiranja. Potrjevanje
formalnih, neformalnih in priložnostnih znanj. Potrditev s strani organa potrjevanja
kvalifikacije.

Izvajanja projekta je bilo osredotočeno na pripravo uporabne dokumentacije in s ciljem podpisati
memorandum o soglasju. Zasnovani sta bili kvalifikaciji Interpretator-gostitelj in interpretatorvodnik, ki smo ju oblikovali v partnerstvu skupaj. Začeli smo z opredelitvijo obsega lastnosti
strokovnjaka (poklica), ki deluje na področju interpretacije dediščine v turizmu. Za partnerje
projekta smo pripravili strategijo, aktivnosti in orodja za aktiviranje in razvoj procesa ECVET. Ti so
bili zasnovani na podlagi izbire in analize najboljših praks procesov ECVET v turizmu in v drugih
sektorjih.

Projektne aktivnosti so nam do zdaj omogočile, da smo v projektnem partnerstvu pripravili skupen
transnacionalni dokument, ki opredeljuje v smislu aktivnosti, nalog, spretnosti in znanj, enote
učnih izidov in povezave med enotami ter pripadajoče kreditne točke ECVET za kvalifikaciji
Interpretator-gostitelj in interpretator-vodnik (glej Dodatek 1 tega MoS).
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2. Oblika in vsebina Memoranduma o soglasju
Sodelujoči
MoS je sporazum odprt za vse zainteresirane organizacije, zlasti javne organe, pristojne za PIU in
turizem, socialne partnerje, izvajalce PIU, ki delujejo v turističnem sektorju, in druge zainteresirane
strani, ki pripomorejo k izvajanju MoS na evropski, nacionalni, regionalni, lokalni in sektorski ravni,
začenši od partnerjev v projektu Leonardo da Vinci MP TOI "Interpretacija naše evropske
dediščine«, do drugih organizacij, ki pripomorejo in sodelujejo za uresničevanje skupnih ciljev.
Namen MoS
Za namenom izvajanja ECVET v sodelujočih državah, priznavanja učnih izidov, doseženih v okviru
formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja v turističnem sektorju, za strokovnjake (in
učence), ki delujejo kot Interpretator-gostitelj in interpretator-vodnik, ta memorandum o soglasju
določa, da vsi sodelujoči:
-

sprejemajo drug drugega kot zainteresiranega akterja in/ali pristojno organizacijo ali
ustanovo;

-

sprejemajo kriterije meril zagotavljanja kakovosti, ocenjevanja, vrednotenja in priznavanja
s strani drug drugega in jih ocenjujejo kot zadovoljive, za namene prenašanja kreditnih
točk;

-

sprejmejo pogoje za delovanje partnerstva, kot so cilji, trajanje in dogovor za pregled MoS,

-

priznavajo primerljivost pridobljenih kvalifikacij za namen prenašanja kreditnih točk, preko
uporabe referenčnih ravni določenih z EOK;

-

prepoznajo druge akterje in pristojne organizacije, ki bi lahko bili udeleženi v zadevnih
postopkih in njihovih funkcijah;

-

potrjujejo, da bodo med procesom vpeljave MoS, med vsemi udeleženci, dali prednost
ženskam in starejšim osebam.

Ratifikacija in učinkovitost MoS
Ta MoS je primerno izveden in je podpisan s strani uradnih predstavnikov vsake od podpisnic. Za
vsakega podpisnika začne MoS veljati z dnevom podpisa.

INTERPRETING OUR EUROPEAN HERITAGE - LdV ToI: 2013-1- ES1-LEO05-66707. - Str. 13/17

Ta memorandum o soglasju in njegove prilogo so v angleškem in nacionalnih jezikih podpisnikov.

MoS vključuje dva dodatka:


Dodatek 1 opisuje aktivnosti, naloge, spretnosti in znanja, enote učnih izidov, povezave
med enotami ter pripadajoče kreditne točke ECVET za kvalifikaciji Interpretator-gostitelj in
interpretator-vodnik



Dodatek 2 je namenjen predstavitvi mehanizmov za izvajanje MoS.
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3. Dodatek 1 – Z MoS vzpostavljene nove evropske kvalifikacije: Interpretatorgostitelj in Interpretator-vodnik.
Ustreza rezultat R12_Qualification design (ES
www.interpretingeuropeanheritage.com projekta

).

Je

na

voljo

na

spletni

strani

4. Dodatek 2 - Mehanizmi za izvajanje MoS
1. Pravila in postopki za spremljanje in izvrševanje Memorandum

1.1 Skupni odbor za upravljanje
1.1.1 Skupni odbor za upravljanje je ustanovljen z namenom olajšati izvajanje tega MoS, da bo
nadzoroval upravne postopke, da bo spremljal uspešnost vseh podpisnikov MoS, ki so se strinjali s
pogoji iz tega MoS, in bo zagotovil, kolikor lahko, da bodo kakršna koli vprašanja ali nesoglasja
rešena, hitro in na način, ki je skladen z namenom tega MoS.
1.1.2 Skupni odbor za upravljanje bo spremljal tudi postopke za izvajanje tega MoS na učinkovit in
nediskriminatoren način ter zagotovil nadaljnjo izmenjavo informacij, skozi kakršno koli sredstvo
obveščanja, ki je najbolj primerno, vključno z redno komunikacijo in izmenjavo informacij.
1.1.3 Skupni odbor za upravljanje se mora sestati vsaj enkrat letno ali tako pogosto, kot je to
potrebno za učinkovito opravljanje nalog. Pomagati mora pri reševanju morebitnih sporov.
Sestanki so lahko preko VoIP sistemov (preko internetne povezave).
1.1.4 Vsaka organizacija, ki podpiše ta MoS, ima vsaj enega (1) in največ dva (2) predstavnika
(uradnik/član/zastopnik) v skupnem odboru za upravljanje. Prvotne podpisnice MoS so zastopane
v skupnem odboru za upravljanje, pa tudi vsi organi in organizacije, podpisnice, v nadaljevanju.
1.1.5 Organizacije, zainteresirane za sodelovanje v tem MoS morajo podpisati MoS in ga poslati
skupnemu odboru za upravljanje, ki se bo soglasno posvetoval na svoji naslednji seji, katere
priključitve k MoS bo sprejel.
1.1.6 Organizacija, ki je zainteresirana, da se pridruži k MoS, ima tudi možnost, da pristopi k
podpisu MoU, in ne sodeluje v skupnem odboru za upravljanje. V tem primeru, mora organizacija
svojo voljo izraziti v sklopu pošiljanja podpisanega MoS skupnemu odboru za upravljanje.
1.1.7 Skupni odbor za upravljanje je lociran, do drugačne odločitve, pri prijavitelju koordinator
projekta, Koan Consulting SL (Španija).
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1.2 Sestanki
1.2.1 Na sestankih skupnega odbora za upravljanje ima vlogo predsedujočega predstavnik
organizacije gostiteljice.
1.2.2 Gostujoča organizacija predlaga datum sestanka, vendar je predmet skupnega dogovora z
drugimi.
1.2.3 V primeru sestanka v živo v specifičnem kraju, je potrebno obvestiti udeležence dva meseca
pred sestankom.
1.2.4 Zapisnik mora biti pripravljen in razposlan v roku dveh mesecev.

1.3 Finance
1.3.1 Ni plačila kotizacije ali pristojbin.
1.3.2 Vsaka organizacija je zadolžena za lastno financiranje.

2. Mehanizmi za dialog in administrativno sodelovanje
Skupni odbor za upravljanje bo vzpostavil mehanizme in postopke, k bodo vključevali:
2.1 Periodični pregled poklicne kvalifikacije.
2.2 Določitev pravil in postopkov, potrebnih za izvajanje, vrednotenje in spremljanje določb tega
MoS. Člani odbora skupnega odbora za upravljanje bodo v rednem stiku in se bodo sestajali vsaj
enkrat letno, da bi ocenili izvajanje in učinkovitost sporazuma.
2.3 Vzpostavitev vira informiranja za ciljne strokovnjake (in učence) v sodelujočih državah.
2.4 Orodja za reševanje sporov pri izvajanju tega MoS.
2.5 Dodatne naloge, ki bodo določene s strani Skupnega odbora za upravljanje.

3. Predpisi, ki se nanašajo na države
3.1 Upravičenci določb tega MoS bodo državljani držav, ki jih zastopajo podpisniki MoS.

4. Revizija sporazuma
MoS je predmet v teku in zato del periodičnega preverjanja Skupnega odbora za upravljanje.

5. Obvestilo o prekinitvi sporazuma
V primeru, da posamezni podpisnik želi odstopiti od MoS, mora 6 mesecev pred tem, pisno
obvestiti Skupni odbor za upravljanje.
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EU Program vseživljenjskega učenja 2007- 2013 (2012/C 232/04)
Podprogram Leonardo da Vinci. Poziv za predloge 2013 EAC/S07/12
Akcija "Prenos inovacij"
Številka projekta: 2013-1-ES1-LEO05-66707

“INTERPRETACIJA NAŠE EVROPSKE
DEDIŠČINE”
ECVET za preglednost in priznavanje učnih izvidov in kvalifikacij v
Evropskem turističnem sektorju

Memorandum o soglasju - MoS ECVET
za evropsko kvalifikacijo v turističnem sektorju
Privolitev podpisa MoS
Kraj:
Datum:
Ime organizacije:
Naslov organizacije:
Država:
Telefonska številka:
Številka faxa: E-pošta:
Uradni zastopnik:
Žig:

Podpis:
_______________________________

INTERPRETING OUR EUROPEAN HERITAGE - LdV ToI: 2013-1- ES1-LEO05-66707. - Str. 17/17

