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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemû felhasználásért.
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1. Alapelvek: az “Európai Örökség Közvetítés” WP6 pilot tesztjének céljai,
tevékenységei és termékei
Az “Európai Örökség Közvetítés” projekt 6. munkacsomagjának célja az volt, hogy elkezdődjön az
Együttműködési Megállapodás – MoU ECVET - gyakorlatba tételének folyamata a turisztikai
szektor Európai képesítéseire, annak érdekében, hogy kiértékeljék a hatékonyságát, válaszoljanak
a felhasználók követelményeire, a nemzeti/regionális szektorális szakképzési rendszereknek
megfelelően. Az Együttműködési Megállapodáson keresztül létre van hozva az európai kapcsolat a
tanulási eredmények megállapításának, átvitelének és felhalmozásának folyamatára; mely tanulási
eredményeket formális, informális vagy non-formális kontextusban szerezték, az örökség
közvetítésének tevékenységeire vonatkozó szakmai profilok által, főleg az Interpretív Guide és
Interpretív Host szakmai profilok működésének vonatkozásában.
A Mou-t hivatalosan aláírták a projektpartnerek és az társult szervezetek a projekt végrehajtása
során: szakképzést nyújtó szervezetek és képviselőik; a turisztikai szektorban működő kis-és
középvállalkozások nemzeti regionális és helyi szinten (Olaszországban az Aris Formazione e
Ricerca Società Cooperativa; Ausztriában a BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und
Personaltraining GmbH; Magyarországon a Tradenet Global), továbbá turisztikai vagy helyi
fejlesztéssel foglalkozó kis- és középvállalkozások illetve szervezetek nemzeti, regionális és helyi
szinten (Spanyolországban a Koan Consulting S; Olaszországban a Consorzio Itaca; Szlovániában a
NEC Notranjski ekološki center, Cerknica), a turizmusban vagy helyi fejlesztésekben kompetens
közintézmények regionális és nemzeti szinten (különös tekintettel az Ayuntamiento de Segovia és
a CENEAM Spanyolországban és az olaszországi Umbria Régió), illetve a vállalkozókészség és a
fenntartható turizmus témákban európai hálózatépítésre szakosodott szervezetek (a belga Diesis
Coop scrl-fs).
A kísérletezés, a Mou meghatározásától és aláírásától (ECVET első lépése) kezdődően, elkezdte a
teljes ECVET folyamat végrehajtását:


ECVET Tanulási Megállapodás: az egyéni ECVET Tanulási Megállapodások meghatározása és
aláírása (szakemberek és gyakornokok által, akik érdekeltek a kapcsolódó szakmai
képesítések elismerésében; idetartozó vállalkozások és kapcsolódó szakképzési szolgáltatók
által), a MoU-nak megfelelően leírva a képzési folyamatot formális, informális és non-
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formális környezetben, és a képesítés megszerzéséhez kapható ECVET krediteket (ECVET 2.
lépése)


ECVET Kreditek megítélése: a hivatalos gyakorlati folyamat végén a kapcsolódó szakképzési
szolgáltatók által megítélve a bevont szakemberek és gyakornokok számára, a hitelesített
tanulási eredményekhez kapcsolódva, hasznosítva az Europass Bizonyítvány Kiegészítő
(ECVET 3. lépése)



Az átvitel folyamatának kezdése, a megítélt ECVET kreditek érvényesítése és felhalmozása a
szektorális és területi – MoU-ban bennefoglalt - szakképzési rendszerekben, a nemzeti és
regionális szabályoknak megfelelően a tanúsítás módjait és folyamatait, valamint a
formális, non-formális, és informális tanulás érvényesítését és a képesítési testületeket
illetően (ECVET 4. lépése)

Ez a kísérlet 138 dolgozót és gyakornokot vont be az összes résztvevő országban
(Spanyolországban 50, Olaszországban 17, Magyarországon 19, Belgiumban 12, Ausztriában 16,
Szlovéniában 15 és Németországban 9), akik szintén aláírták az ECVET Tanulási Megállapodást a
nemzeti verzió szerint.
A pilot teszt folyamata két azonnali eredményt hozott: az ECVET Tanulási Megállapodás Európai
közös modelljét és az ECVET Kreditek Megítélése Európai közös modelljének meghatározását, az
Europass Bizonyítvány Kiegészítőn alapulva.
Ebben a riportban a MoU ECVET egész ECVET pilot tesztje bemutatásra kerül, amelyet nemzeti és
regionális szinten hajtottak végre, az “Interpretív Guide” és “Interpretív Host” európai
képesítésekre vonatkozóan a turisztikai szektorban, az “Európai Örökség Közvetítés” project 6-os
munkacsomagján belül került megvalósításra. A fentebb említett közös modellek definiálásán túl,
az ECVET pilot tesztnek ez a végső kiadványa több részben van kifejtve, az egyes résztvevő
országokra nézve specifikusan.

2. A közös eszközök az “Európai Örökség Közvetítő” WP 6 pilot teszt
tevékenységeihez
Az ECVET Tanulási Megállapodás modellje
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Az ECVET (Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer) egy európai eszköz az élethosszig
tartó tanulás, az európai tanulók mobilitása és a tanulási utak rugalmasságának támogatására, a
képesítések elérése érdekében.
Tehát az ECVET (Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer) egy közös európai modellt
tervezett az ECVET Tanulási Megállapodásra. Ez a közös európai modell azért lett létrehozva, hogy
támogassa a földrajzi mobilitást. A képzési és érvényesítési folyamat két bevont kompetens
intézményből áll, és a tanulóból, az Együttműködési Megállapodás (MoU) keretrendszerén belül. A
konzorciumi partner úgy gondolja, hogy a meghatározott ECVET Tanulási Megállapodás közös
európai modellje egy tökéletes eszköz arra, hogy gyakorlatba ültessék az “Európai Örökség
Közvetítés” Mou ECVET-et egy következő fázisban, amikor a tanulók meg tudják valósítani a
mobilitást.
Tehát az “Európai Örökség Közvetítés” projekt partnerek által megfogalmazott ECVET Tanulmányi
Megállapodás közös európai modellje egy prototípusként lett definiálva, amely a pilot teszt során
kerül alkalmazásra minden résztvevő országban területi szinten, az európai, turisztikai területen
lévő képesítésekre (Interpretív Guide és Interpretív Host) vonatkozó Együttműködési
megállapodás MoU ECVET végrehajtása érdekében. Ennek célja egy egyéni megállapodás
megfogalmazása és aláírása egyrészt olyan szakképzési dolgozók és gyakornokok által, akik
örökség közvetítő tevékenységekbe vesznek részt a turizmus területén, és akik érdeklődnek a MoU
által meghatározott tanulási eredményeik és szakmai képesítésük elismerésének megkezdésében,
másrészt az érintett szakképzési szolgáltatók által, és – amennyiben a nemzeti / regionális
szakképzési szabályozás megkívánja – a tanulási eredmények és a képesítések átláthatóságában és
elismerésében kompetens közintézmények által, annak érdekében, hogy a MoU-val és a tanulási
eredmények és képesítések átláthatóságára és elismerésére vonatkozó hatályos nemzeti /
regionális szabályozással összhangban a pilot teszt által meghatározott terület tanulási folyamata
leírásra kerüljön és hivatalossá váljon mind formális, mind informális és non-formális
kontextusban, illetve hogy a szakmai képesítés megszerzéséhez szükséges kapcsolódó ECVET
krediteket megszerezzék.
Az „Európai Örökség Közvetítés” projekt keretében meghatározott és alkalmazott ECVET Tanulási
Megállapodás közös európai modellje egyrészt egy közös európai részből áll a MoU-hoz
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kapcsolódva, másrészt különböző területi integráló részekből, amelyek a szakmai képesítések,
adott területekre érvényes jogszabályi hátterére vonatkoznak.
Valójában a tanulási eredmények átláthatósági / elismerési folyamatának jellegzetességei annak
ellenére eltérnek minden résztvevő országban, hogy egyazon MoU-n alapulnak, mivel meg kell
felelniük a nemzeti és/vagy regionális szakképzési jogszabályoknak. Éppen ezért a partnerek az
ECVET Tanulási Megállapodás olyan közös modelljét dolgozták ki, amely figyelembe veszi annak
szükségességét, hogy adaptálhatónak kell lennie valamennyi területi kontextusba (vagy
szabályozásra). Így a Tanulási Megállapodás megfogalmaz egy „közös részt” szorosan kapcsolódva
a MoU-hoz, amely érvényes minden alkalmazható területen, illetve egy területi részt, amely
adaptálásra került minden speciális nemzeti és/vagy regionális szabályozási környezetre, jelentős
eltérésekkel.
Valamennyi, a pilot teszt során megfogalmazott és alkalmazott területi verzió letölthető a projekt
weboldalának nyilvános részéről (http://www.interpretingeuropeanheritage.com/).

ECVET kreditek odaítélésére vonatkozó közös európai modell
Az ECVET kreditek odaítélésére vonatkozó közös európai modell egy prototípusként került
megfogalmazásra a partnerek által annak érdekében, hogy a gyakorlatban használják a folyamatok
és eljárások végén (kezdve a pilot teszttel az Interpretív Guide és az Interpretív Host európai
képesítésekre vonatkozó Együttműködési Megállapodás végrehajtására vonatkozva területi
szinten), azzal a céllal, hogy megkezdődjön az átláthatósági és elismerési folyamat azon
szakképzési dolgozók és gyakornokok által – a formális, informális vagy non-formális környezetben
megszerzett tanulási eredményekre vonatkozóan -, akik a turizmus területén tevékenykednek és
érdeklődnek a MoU által európai szinten meghatározott ECVET kreditek és a szakmai képesítések
megszerzése iránt.
Ahogyan az ECVET Tanulási Megállapodás közös európai modellje (és azonos okból), úgy az ECVET
Kreditek Odaítélésére vonatkozó közös európai modell is tartalmaz közös európai részt a MoU által
meghatározott új, európai, turisztikai területen lévő képesítések leírására vonatkozóan, illetve
különböző területi integráló részeket a MoU végrehajtásában résztvevő valamennyi területre
vonatkozóan, ezen területek speciális szakmai képesítési szabályozásának, a képesítéseket
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odaítélő kapcsolódó, kompetens szerveknek, illetve azon nemzeti/regionális hatóságoknak
megfelelően, akik a tanúsítvány akkreditációját/elismerését végzik.
Az ECVET Kreditek Odaítélésére vonatkozó közös európai modell felosztható egy kezdeti szakaszra,
amely a képzési kreditek odaítélésére vonatkozó nemzeti/regionális jogszabályok által
meghatározott modelleket tartalmazza valamennyi a MoU végrehajtásában résztvevő területre
vonatkozóan, és további közös részekre, amelyek az Europass Bizonyítvány Kiegészítő struktúrája
alapján kerültek meghatározásra, igazolva az angol nyelvismeretet és az érintett terület
valamennyi nyelvének ismeretét, a tanúsítvány címét, a készség és kompetencia profilt, a
tanúsítvány tulajdonosa által végezhető foglalkozások körét, a tanúsítvány hivatalos alapját
minden érintett területen, és a tanúsítvány megszerzésének hivatalosan elismert módjait.
Valamennyi, a pilot teszt során megfogalmazott és alkalmazott területi verzió letölthető a projekt
weboldalának nyilvános részéről (http://www.interpretingeuropeanheritage.com/).

3. Az „Európai Örökség Közvetítés” WP pilot teszt a résztvevő országokban
Pilot teszt Spanyolországban
Spanyolországban a pilot teszt megvalósítása során az ország egész területéről bevontak
szakembereket, illetve a megvalósítás a két spanyol társult partner támogatásával valósult meg:
CENEAM és Ayuntamiento de Segovia. Ezen kívül a Spanyol Örökség Közvetítési Egyesület (Spanish
Association for Heritage Interpretation) és a Madrid Régió szakmai idegenvezetők (Madrid
Region's professional tourist guides) is bevonásra kerül a projekt ezen szakaszába.
A spanyol partner fenntartotta:


először, az Interpretív Guide és Interpretív Host szakmai profiljainak adaptálása/beillesztése
céljából, a MoU által megállapítva, a spanyol nemzeti képesítési keretrendszeren belül, a
spanyol partner párbeszédet kezdett a a két szakmai profil kompetenciáinak beépítésére,
amely kompetenciákat a Mou állapította meg az INCUAL (Képesítések Nemzeti Intézete)
kritériumai szerint, annak érdekében, hogy be legyen építve a Szakmai Képesítések Spanyol
Nemzeti Rendszerébe;
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másodszor, ezzel párhuzamusan a regionális mobilitás érdekében a szakképzési szolgálatók
között, akik kompetensek az örökség közvetítésben a turizmus területén, illetve erre
specializálódtak, összhangban a szakmai képesítékre vonatkozó területi szabályozással,
aktiválja és fenntartsa a tanulási eredmények és képesítések elismerési folyamatát az
érdeklődő spanyol dolgozók és gyakornokok számára. A regionális képesítési intézmények
bevonásának procedúrája – a projekt eredményei és a turisztikai ágazati igények frissítései
alapján - egy kissé bonyolult és túlságosan bürökratikus. A spanyol partner végezetül
megszerezte a Centro Español de Nuevas Profesiones- CENP támogatását, akik aláírták a
MoU ECVET-et. Így, az iskola igazgatója, Mercedes Carreño érdeklődik a együttműködési
lehetőségek felfedezése iránt abban esetben, ha a MoU által meghatározott szakmai
profilok bekerülnek a szakmai képesítéseket tartalmazó spanyol nemzeti jegyzékbe.
Bárhogy is, a CENP és Koan tanulmányozzák az együttműködés további formáit, és
alkalmazzák a projekt eredményeket addig, amíg az INCUAL elismeri. Így tehát,
lehetségessé válik egy non-formális képzés megszervezése a kidolgozott képesítéseken
alapulva.



végül, de nem utolsó sorban 50 spanyol dolgozó bevonására került sor, akik az örökség
közvetítésben a turizmus területén tevékenykednek, és akik érdeklődnek a MoU által
európai szinten meghatározott ECVET kredtiek és szakmai képesítések megszerzése iránt
(különös tekintettel a az ECVET Tanulási Megállapodás aláírásával elkezdve), összhagban a
spanyols nemzeti szabályozással a szakmai képesítésekre voantkozva. Ebből a szempontból
szükségesnek tűnik megvárni mindkét szakmai képesítés elismerését az INCUAL által annak
érdekében, hogy a tanulási eredmények átláthatóvá és elismerhetővé váljanak. Több mint
250

megkeresés

történ

Spanyolországban

a

Tanulási

Megállapodás

aláírásával

kapcsolatban. A WP2-höz tartozó kutatási szakaszban résztvevő 28 fő szintén bevonásra
került a pilot tesztbe, igen pozitív válaszokkal.
A spanyol partner a pilot teszt során két jelentősebb nehézséggel szembesült:
-

A szakemberek nem értik a projekt célját és azt, hogy az új képesítések miért szükségesek.
Főleg az idegenvezetőkre igaz ez, mivel ők mér rendelkeznek az idegenvezetői hivatalos
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címmel, és szerintük nincs szükség további diplomára/tanúsítványra kompetenciáik és
készségeik igazolására.
-

A szakképzési szolgáltatók bevonása. Ennek magyarázata abban rejlik, hogy ezek a képesítések
még nincsenek elismerve az INCUAL által, ezért még nem egyértelmű, hogy a képesítéseket a
turisztikai ágazat megköveteli.

Pilot teszt Olaszországba
Olaszországban a projekt 6-os munkacsomagja (pilot teszt az Együttműködési megállapodás –
MoU ECVET végrehajtására, amely a WP5 során került kidolgozásra és aláírásra) Umbria Régióban
került megvalósításra - ahol az olasz projekt partner székel -, mivel az olasz Alkotmány szerint a
régiók kizárólagos hatáskörrel rendelkeznek a szakmai képesítések terén (art. 117), a nemzeti
szabályozás által meghatározott alapvető előírások szerint (külön tekintettel a 13 / 2013-as
törvényerejű rendeletre, amely megalkotta az olasz Nemzeti Képesítési Keretrendszert, amely
valamennyi olyan képesítési sztenderre vonatkozik, amelyek az olasz hivatalosan elismert
szektorális és területi képesítési keretrendszer részei, különös tekintettel az olaszországi régiók 20
regionális képesítési keretrendszerére). A képesítési, képzési és tanúsítási sztenderdek
létrehozására vonatkozó jogalkotási hatáskört regionális szinten kell alkalmazni.
Az LdV ToI EURÓPAI ÖRÖKSÉG KÖZVETÍTÉS projekt által, nemzetközi szinten meghatározott és
formalizált Együttműködési Megállapodás – MoU ECVET végrehajtására vonatkozó pilot teszt
során, az olasz konzorciumi partner által Olaszországban megvalósított főbb tevékenységek az
alábbiak voltak:
-

először, az Interpretív Guide és az Interpretív Host – MoU által meghatározott és formalizált képesítések kompetencia sztenderdjeinek adaptálása annak érdekében, hogy Umbria Régió
hivatalosan beillessze a regionális képesítési keretrendszerbe (Repertorio dei Profili
Professionali della Regione Umbria), hogy az érintett tanulási eredmények és képesítések
valamint a kapcsolódó ECVET kreditek elsimerhetővé váljanak, összhagban a hatályos olasz
nemzeti szabályozással (konkrétan a 2013. január 16-i 13-as törvényerejű rendelettel), illetve a
szakmai képesítésekre voantkozó regionális jogszabályokkal, különös tekintettek Umbria Régió
irányelvére a szakmai, képzési, képesítési és tanúsítási sztenderek regionális rendszerére
(Umbrian DGR 51/2010 Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi,
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di certificazione e di attestazione), illetve annak későbbi módosításaira vonatkozóan. Annak
érdekében, hogy az Interpretív Guide és az Interpretív Host képesítések kompetencia
sztenderdjei

adaptálásra/beillesztére

kerüljenek

az

Umbriai

regionális

képesítési

keretrendszerbe (és ezáltal az olasz nemzeti képesítési keretrendszerbe is), az olasz
konzorciumi partner egyeztetésbe kezdett a kompetens Umbriai regionális irodákkal,
bemutatta a speciális dokumentumokat a szintén kompetens az Umbria Régió Oktatási,
Egyetemes és Kutató Szolgálatának, valamint technikai javaslatokat tett az új szakmai
sztenderdek hivatalos beillesztésére az Umbriai reginális képesítési keretrendszerbe (RQF
Repertorio dei Profili Professionali della Regione Umbria). A javaslat megfogalmazza és
integrálja a MoU által meghatározott valamennyi tanulási eredményt, követve a regionális
szabályozást a szakmai sztenderdekre vonatkozóan. Ezentúl, az olasz partner egyeztetési
folyamatba kezdett a kompetens regionális szolgáltatóval is annak érdekében, hogy a koherens
képzési sztenderdek (Standard di Percorso Formativo) megfogalmazásra kerüljnek és
beépüljenek a hivatalos Umbriai képzési sztenderdek repertoárjába (Repertorio degli Standard
di Percorso Formativo).
-

másodszor, ami kiemelt jelentőségű, a konkrét aktiválás 17 Umbriai személy számára a
munkaerő-piacról, akik érdeklődnek az Interpretív Guide és az Interpretív Host szakmai
képesítések elismerése és a folyamat formális eljárása iránt, amely az ECVET Tanulási
Megállapodás aláírásával veszi kezdetét, és amelynek célja az előzetesen megszerzett
tanulási eredmények átláthatóság és elismerése, illetve a képzési kreditek hozzárendelése
a kifejezetten rugalmas szakképzési programokhoz, amelyek a képesítés megszerzésére
irányulnak, mindezt a MoU tartalmával és a szakmai képesítésekre vonatkozó végrehajtási
szabályozással összhangban. Különösen fontos hangsúlyozni, hogy ez az Umbria Régióban
aláírt 17 Tanulási Megállapodás az aláíró szakképzési szolgáltató és az egyén beavatkozási
programmal kapcsolatos megegyezésére fókuszál – a szakmai Kredit Tutor révén, az
Umbriai „Kredit Irányelv” alkalmazásával (DGR 1429/2007, “Credits Directive”) -, annak
érdekében, hogy az előzetesen megszerzett tanulási eredmények átláthatóvá és
elismerhetővé váljanak, és a korábban említett MoU ECVET-tel, valamint a szakmai
képesítésekre vonatkozó hatályos területi szabályozásokkal összhagban a kapcsolódó
képzési kreditek és ECVET kreditek hozzá legyenek rendelve a MoU által meghatározott
szakmai képesítésekhez. Az egyéni beavatkozási program végén, amely során az előzetesen
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megszerzett tanulási eredmények átláthatóvá és elismerhetővé válnak, a Kredit Tutor egy
elemző leírást fog készíteni az ellenőrzött tanulási eredményekről kvalitatív és kvantitatív
formában (egységek, egység részek, valamint a hozzákapcsolódó ECVET kreditek), többek
között azzal a céllal, hogy megfogalmazásra kerüljön a képesítés megszerzéséhez szükséges
egyéni tanulási program, a fentebb említett MoU ECVET-tel összhangban és az Umbria
Régió

„Kredit

Irányelv”

(Regione

Umbria

“Credits

Directive”)

rendelkezéseinek

megfelelően. Az egyéni beavatkozási program formális megkezdése érdekében az Umbria
Régióban aláírt ECVET Tanulási Megállapodás tartalmazza a képzési kreditek elismerési
kérelmét (“Richiesta di riconoscimento dei crediti formativi”), ahogyan ez az Umbriai
„Kredit Irányelv” (“Credits Directive”) által elő van irányozva.

Pilot teszt Magyarországon
A tanulási eredmények átláthatóságára/elismerésére irányuló folyamatok jellegzetességei – annak
ellenére, hogy ugyanazon Együttműködési Megállapodáson (MoU) alapulnak - jelentősen eltérnek
a résztvevő országokban a szakképzésre vonatkozó nemzeti és/vagy regionális szabályozásoknak
megfelelően.
Éppen ezért a partnerek az ECVET Tanulási Megállapodás és az ECVET Kredit Odaítélésére
vonatkozó olyan közös modelleket dolgoztak ki, amelyek figyelembe veszik az egyes területi
kontextusokhoz (és szabályozásokhoz) való adaptálás szükségességét. Így meghatároztak egy
„közös részt”, amely közvetlenül kapcsolódik a MoU-hoz, és amely érvényes minden alkalmazott
területen, illetve jelentősen eltérő területi részeket, amelyek adaptálásra kerültek az egyes
speciális nemzeti és/vagy regionális jogszabályi keretekhez.
A Tradenet Global ECVET szakértőkkel együttműködve dolgozta ki a Tanulási Megállapodás és az
ECVET Kreditek Odaítélésére vonatkozó magyar formanyomtatványokat. Ehhez először
összegyűjtöttük a tanulási eredmények elismerésére és érvényesítésére vonatkozó magyar
jogszabályokat.
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A hatályban lévő magyar felnőttképzési törvény az alábbiak szerint rendelkezik az előzetes
tudásszint méréséről és beszámításáról (2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről, 2011. évi
CLXXXVII. törvény a szakképzésről):

2. § “8. előzetes tudás mérése: annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal
nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során
elsajátítandó tananyagegység követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a
követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló
képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni.”[1]

11. § (1) g) “az előzetes tudásmérést az 1. § (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti támogatott
képzések esetén kötelezően, az 1. § (2) bekezdés b) és d) pontjában foglalt képzések esetén a
képzésre vonatkozó támogatási szerződés kötelező előírása alapján, egyébként a jelentkező
kérésére kell biztosítania.”[2]

1. § (2) “E törvény alkalmazásában felnőttképzési tevékenység az (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott jogalanyoknak az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott természetes
személyek iskolarendszeren kívüli képzésére irányuló tevékenysége, amely az (5)–(6) bekezdésben
foglaltak kivételével
a) a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítés (a továbbiakban: OKJ
szerinti szakképesítés) megszerzésére irányuló szakmai képzés,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb szakmai képzés,
c) általános nyelvi képzés és támogatott egyéb nyelvi képzés,
d) az a)–c) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb képzés”[3]

1. § (1) “E törvény hatálya kiterjed

[1]
[2]
[3]

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről, 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről, 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről, 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
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a) a felnőttképzésben részt vevő és a felnőttképzést kiegészítő tevékenységet igénybevevő
felnőttre,
b) a tankötelezettsége teljesítése mellett felnőttképzésben is részt vevő – az a) pont hatálya alá
nem tartozó – személyre,
c) a felnőttképzési tevékenységet folytató jogi személyekre, jogi személyiség nélküli gazdasági
társaságokra, egyéni cégekre, egyéni vállalkozókra, a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti
állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményre” [4]

28. § (2) „Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben … határozza meg
g) a bemeneti kompetenciamérés lefolytatására és eredményének figyelembevételére, valamint az
előzetes tudásmérés lefolytatására, az előzetesen felmért tudásnak a képzés során történő
beszámítására vonatkozó szabályokat és azon képzési egységek meghatározásának szabályait,
amelyekre a tudásmérés irányul.”[5]

A bemeneti kompetenciamérés lefolytatására és eredményének figyelembevételére, valamint az
előzetes tudásmérés lefolytatására, az előzetesen felmért tudásnak a képzés során történő
beszámítására jelen állapotban nincsen további szabályozása Magyarországon, a felmérés és
beszámítás módszereit, a használatos dokumentumokat a képző intézmény határozza meg. A pilot
teszt keretében a folyamat lefolytatásához szükséges minta formanyomtatványok kerültek
kidolgozásra.
A pilot teszt megvalósítása során Magyarországon 19 bevont személy írta alá az Együttműködési
Megállapodást (lásd 1. számú melléklet).

[4]
[5]

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről, 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről, 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
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Pilot teszt Belgiumban
A Diesis nehézségekkel szembesült Belgiumban az ECVET folyamat aktiválása során, amely az új
közös, turizmus területéhez kapcsolódó európai képesítés, az „Európai Örökség Közvetítő”
megalkotására és az Együttműködési Megállapodás – MoU ECVET végrehajtására vonatkozik.
Mivel Belgiumban három különböző hivatalosan elismert nyelv létezik (francia, flamand és német),
az információ kommunikálása és koordinálása nem volt egyszerű feladat.
A kompetenciák tekintetében 3 fő témakör került megállapításra: turizmus, örökség, oktatás, és
mindegyik téma különböző hatóságok által irányított: közösségek vagy a régiók által.
Az oktatási területen három közösség kompetens, ami azt jelenti, hogy egyazon országban a
referenciák és a valóság különbözőképpen működik, és mindegyiknek megvan a saját munka
iránya. Turizmus tekintetében a régiók kompetensek. Az örökségi terület pedig meg van osztva a
régiók és a közösségek között attól függően, hogy anyagi vagy nem anyagi örökségről van-e szó.
A WP2 keretében végzett kutatás ahhoz a megállapításhoz vezetett, hogy szinte egyáltalán nem
létezik képzés az örökség közvetítés területén, illetve a Diesis nem rendelkezett az örökség
közvetítés területével foglalkozó képzési központok támogatásával.
Továbbá az Együttműködési Megállapodás és a tanulási megállapodás kapcsán a Diesisnek
nehézsége támadt ezek elérhetővé és egyszerűvé tételére annak érdekében, hogy a szakemberek
(LA) és a szervezetek (MoU) számára könnyen érthető legyen. Továbbá, egyrészt az eredeti
dokumentum, amit a partnerek létrehoztak egy nagyon komplex formában került kidolgozásra – és
túl komplex formába ahhoz, hogy a szakemberek számára érthető legyen. Másrészt a képesítések
elismerésére irányuló téma komplexitása, valamint a 3 belga közösségből adódó különböző
szituáció – többek között – az idegenvezetők elismerésére vonatkozva még bonyolultabbá teszi a
kommunikációt.
A Diesis más kérdésekben is probálkozott, így a megfelelő nyelv használatában a projekt során.
Továbbá azok a technikai terminusok, amelyek fellelhetőek az „Együttműködési Megállapodás”, a
„Tanulási Megállapodás” és a „Kredit Odaítélési Modell” dokumentumokban túl speciálisak ahhoz,
hogye elnyerjék a szakemberek bizalmát, illetve megnehezítették a Diesis számára azt a feladatot,
hogy az üzenet lényegét átadja.
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Ugyanezen logika szerint, maga az „örökség közvetítés” fogalma alatt sem ugyanazt értik a szektor
szereplői, sőt még a szamberek sem. Mivel az örökség közvetítés egy relatíve új téma a szakmai
kompetenciák terén, az üzenet átadása nehézségekbe ütközött azért is, mert a központi témát is
különbözőképpen értelmezték a szakemberek, illetve a turisztikai és szakképzési szervezetek.
Diesis megpróbálta elmagyarázni és bemutatni a projektet a tiszta üzenet átadása érdekében,
azonban úgy tűnik, hogy a célokat nem mindig sikerült elérni.
Ez a helyzet azt eredményezte, hogy a szakemberek nem értették és nem tudták értelmezni az
elismertetés közvetlen előnyeit, és nem népszerűsítették saját maguk számára.
A MoU és a Tanulási Megállapodás népszerűsítése és terjesztése nagyrészt az interneten keresztül
történt, ezért a Diesisnek nem volt lehetősége közvetlen visszajelzések begyűjtésére a
felhasználóktól, illetve a kérdések és aggályok megválaszolására. Ez az egyik oka annak, hogy a
Diesis fókuszcsoportos megbeszélést szervezetett 2015. augusztus 25-én.

A WP6-ban (pilot tesztben) rejlő lehetőségek
Diesis megállapította, hogy mivel az örökség közvetítési téma meglehetősen új, sok szakember,
illetve turisztikai és örökséggel foglalkozó szervezet érdeklődött a projekt iránt.
Ami azt illeti, az örökség oktatással foglalkozó szakemberek egyetértettek abban, hogy a turisztikai
szektor igen gyorsan változik, éppen úgy, ahogy az ügyfelek és a látogatók elvárásai. Az örökség
közvetítés egy olyan technika, amely lehetővé teszi a nyelv adaptálását és az üzenet átadását a
látogatók részére.
Számos szakember alkalmazza már most ezeket a technikákat, annak ellenére, hogy non-formális
környezetben tanulták meg ezeket. Néhányan közülük megértetik és tisztába vannak azzal, hogy
fontos ezen kompetenciák elismerése.
A Diesis szintén nagy érdeklődéssel és figyelemmel szembesült a közintézmények részéről, mivel a
projekt az EU által volt finanszírozva. Számukra ez az aspektus garantálja a szakmaiságot és a
komolyságot, továbbá egy európai víziót feltételez és lehetővé teszi az összehasonlítást más EU-s
országokkal. A projekt EU-s projektként történő bemutatása könnyebbé tette a Diesis munkáját az
új szervezetek megkeresése terén.
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A projekt Belgiumban jó időpontban valósult meg, mivel a francia és a flamand közösség éppen az
idegenvezetőkre vonatkozó új profilok dolgozott. Érdeklődést mutatkozott a projekt iránt, mivel
érdekelte őket néhány rész átvétele és beépítése a már létező profilokba.
A hivatalos hatóságok által akkreditált szakképzési központok érdeklődést mutattak, azonban
hangsúlyozták a hovatalos elismertetés szükségességét a képzés létrehozása előtt.

Pilot teszt Ausztriában
Az egyetértési megállapodás és a tanulmányi megállapodás került sor felhasználóbarát, hogy az
osztrák helyzetet, mint a többi, a szakemberek (LA), az intézmények kezelésében a
szándéknyilatkozatban nem értette volna meg a dokumentumot és annak jelentőségét az osztrák
rendszert, akkor nem lett volna képes megtalálni érdekelt feleket, hogy írja alá. A javasolt
dokumentum angol nyelven nem lehet egyszerűen lefordították, mivel érzékelték, hogy nagyon
bonyolult és túl bonyolult az osztrák piacon, különösen azért, mert az első napokban láttunk
egyetértési és / vagy helyi hatóság, ajánlásokat és az új felhasználóbarát részleteket is javasoltak
különböző szervek .
A kísérleti tesztfázis Ausztriában, az érintett és érdekelt felek tájékoztatást kaptak a projekt célja,
hogy az érdekelt szervezetek, hogy aláírja az egyetértési ECVET (egyetértési megállapodás) és a
tanulmányi megállapodás ECVET biztosító is ECVET kredit. Szakemberek és az érdekelt jövőben
tanulók találtak az ECVET kapcsolatos részleteket, valamint a megfelelő képzést "örökség
értelmezése" az érdeklődés. Azonban, képesítések elismerése is Ausztriában is meglehetősen
összetett feladat, sok különböző turizmusban érdekelt a politika mértékét. Az egyetértési sikerült
megtalálni az érdekelt felek, de a politikai szinten, például jött túl korán, amelyekhez csak részt
vett tárgyalás projektek nemzeti alapon magukat, a fejlesztés akár további két évig Ausztriában
előtt más programok fogják tekinteni őt.
Ami a elősegítése és terjesztése az egyetértési megállapodás és a tanulmányi megállapodás
további üléseket BEST Institut szervezett megosztani ezeket segített elérésében az első célokat.
Később októberben, közben ECVET által szervezett workshopon nemzeti tisztviselők, a legjobb
csapat tovább terjesztése mind.
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Hivatalos akkreditáció, az eredmények a ECVET végrehajtására fontos lesz, hogy először le kell
zárni, mielőtt új képesítés lehet benne. Ezt azonban a fog kínálni az időközben kapcsolódó
"örökség értelmezése" képzés az érintett felek saját telephelyükön további támogatása a
végrehajtási folyamat szélesebb alapon, alulról felfelé és az ilyen figyelemfelkeltésre, valamint egy
piaci rést.
A kísérleti vizsgálati tevékenységre wer fontos megmutatni érdekelt szervezetek, hogy az a
szándéknyilatkozat aláírása és tanulmányi megállapodás, valamint az adott hitel odaítélése a
szakemberek az idegenforgalmi ágazatban kínálnak hozzáadott értéket.

Pilot teszt Szlovéniában
A projekt megvalósítása során Szlovánia nagy hangsúlyt fektetett a projekt terjesztésére és
népszerűsítésére. Ebből adódóan képesek voltunk elérni a célcsoportot, az érintett feleket és a
projekt eredmények végfelhasználóit.
Egyrészt: a nem kormányzati szervi szektor szívesen fogadta a projektet, mivel felismerték annak
fontosságát és az örökség közvetítés fejlesztésének lehetőségét. A legtöbb azonosított érintett
nem kormányzati szervekből jön, különös tekintettek az alábbiakra: Művészeti és kézműves
szövetség (Cooperative of arts and craft); Kézműves kamara (Chamber of craft); Podravje
MAJOLIKA Kulturális és oktatási szövetség a keramikusoknak és fazekasoknak (Culture; Education
Society of ceramists and potters Podravje MAJOLIKA); Atlas Express egyesület (Atlas Express
association) és továbbiak. A Szlovén Europass Nemzeti Központ közigazgatási szerv szintén
lelkesedéssel fogadta a projektet és az eredményeket, habár az egyéni interjúk - amelyek azon
munkacsoportban dolgozókkal készültek, akik a szakmai tudás és készségek sztenderdjeinek
katalogizálását készítik elő – pesszimistább hozzáállást mutattak az új szakmai képesítések
létrehozása kapcsán.
A nemzeti szakképzések ellenőrzéséért és tanúsításáért felelős Nemzeti Bizottság munkatársa
(Ksenija Dvorščak) elmagyarázta, hogy a létező programok gazdagításának tendenciája terjed, és
nem az újak létrehozása. Más szóval, néhány szakértő szerint a turizmus területén létező
képesítéseket kellene kiegészíteni néhány örökség közvetítései témával. Összességében azzal
egyetértettünk azzal a ténnyel, hogy mindenképpen fontos megszerezni a tudást és erősíteni a
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tapasztalatokon keresztül. Több turisztikai ügynökség képviselője azon a vélemények volt, hogy az
Interpretív Host és az Interpretív Guide új képesítések valami fontosat és szükségeset jelentenek
napjainkban. Egyetértenek abban, hogy egységes módszertan szerint kell megszervezni az
országok közötti identitás és az örökség alapján. Így, esélyt kaptunk és utat találtunk a pilot teszt
megvalósítására, valamint a jó projekt eredmények biztosítására.
A legfőbb érintett a Tudás Transzfer Nemzetközi Szervezete (International Institute for Knowledge
Transfer), amely egy tréningeket, workshopokat és képzéseket nyújtó cég. Velük együtt tudjuk
nyújtani az örökség közvetítéshez kapcsolódó képzést és tanúsítványt. Ilyen módon, a projekt
eredményeket a jövőben is használni fogjuk, és a projektet fenntarthatóvá tesszük. A Maribori
Gazdasági Intézet (Institute for Economy Maribor) támogatja az örökség közvetítő képzési program
további fejlesztésének ötletét a jövőben.

Pilot teszt Németországban
Németországban az idegenvezető szakma nem egységesen szervezett, ezért különböző képzések
és képesítések léteznek ezen a területen. A látogatók és idegenvezetők országos szövetsége
Németországban a legnagyobb szervezet, akik magas szintű képzési sztenderdek és közös
munkakör profilok létezését mozdítják elő erre a szakmában.
Az országos szövetség kifejlesztett formális útmutatókat, amelyeket nem csak a BVGD
tagszervezetei támogatják, hanem a turizmus szektor is, illetve rengeteg szakképzési intézmény,
akik képzéseiket a korábban említett útmutatók alapján készítik. 2015 óta a BVGD 6.000 regisztrált
tagja közül 2.000 szakember szerezte meg ezt a tanúsítványt. Az európai szintű magas minőség
biztosítása érdekében az EU a BVGD segítségével kidolgozott egy sztenderdet, az EN 15565-öt az
idegenvezető oktatásra vonatkozóan. 2008 óta a BVGD képzési útmutatóiba beépítésre került ez a
sztenderd (BVGD-certification DIN EN), így a képzés sikeres elvégzése után az idegenvezetők olyan
idegenvezetőkké válnak, akik megfelelnek a DIN EN 15565 EU-s sztenderdeknek ("certified tour
guides- meeting the European standard DIN EN 15565"). Több mint 40 városban került sikeresen
bevetésre a BVGD DIN EN tanúsítvány, és ezek a képzési sztenderdek koncepcionálisan és aktívan
támogatva vannak a Német Parlament Turisztikai Bizottság (Tourism Committee of the German
Parliament), a Saxony-Anhalt Turisztikai Egyesület (Tourism Association of Saxony-Anhalt),
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rengeteg különböző német szövetségi állambeli, gazdasági ügyekért felelős miniszter és a
települési turisztikai intézmények által.
Mivel az idegenvezető szakma nincs egységesen szervezve Németországban, a BVGD mellett
rengeteg más független idegenvezető, illetve kissé független idegenvezető egyesület létezik.
A projekt keretében úgy értékeltük, hogy az utóbbiak bevonása nem vezetett a projekt céljainak
teljesítéséhez, ezért Németországban a pilot teszt leginkább a nagy szervezetek bevonására
koncentrált, amelyek nagy hatást tudnak elérni regionális, nemzeti és nemzetközi szinten, mint pl
a BVGD és a regionális szervezetek, amelyek a BVGD tagjai. Összesen 6.000 tagot számlálnak ezek,
akik

a

turizmus

területén

dolgoznak

idegenvezetőként,

természeti

idegenvezetőként,

túravezetőként, vagy városi idegenvezetőként tevékenykednek. A BVGD továbbá képviseli a tagok
érdekeit nemzeti és nemzetközi szinten. A BVGD tagja a német nemzeti turisztikai bizottságnak, a
német turisztikai szövetségnek és a német utazási szövetségnek. Az országos szövetség minden
évben képviselteti magát a nemzetközi turisztikai kiállításon, az ITB-n a Német Turisztikai
Szövetség standján, és rendszeresen részt vesz szakértői bizottságokban a turizmus minőségi
kezdeményezései terén.
A pilot teszt során számos német érintett kapott információt a projekt céljáról: az érdeklődő
szervezetek bevonásáról az Együttműködési megállapodás (MoU ECVET) és az ECVET Kreditek
Odaítéléséhez vezető ECVET Tanulási Megállapodás aláírása által. A következő szervezetek és
egyének lettek megkeresve: A BVGD elnöke, az oktatási és képzési bizottság elnöke, valamennyi
német szövetségi állam turisztikai közegyesülete, független regionális szövetségek, amelyek nem
tagjai a BVGD-nek, így a „Berlin Guide and heritage tour guide”, független regionális szövetségek,
melyek tagjai a BVGD-nek, így a berlini városi idegenvezetők szövetsége, független kölni
idegenvezetők, heidelbergi idegenvezetők, Odenwaldi idegenvezetők szövetsége, Freiburgi
idegenvezetők szövetsége, Erzgebirge-i idegenvetezők szövetsége, Neuburg- Schrobenhauseni
idegenvezetők szövetsége, Gilde- Celle-i idegenvezetők szövetsége, Eltville-i idegenvezetők
szövetsége, Kaiserslauterni idegenvezetők szövetsége, Fichtelgebirge-i idegenvezetők szövetsége,
Chemnitzi

idegenvezetők

szövetsége,

Osnabrücki

idegenvezetők

szövetsége,

Hamburgi

idegenvezetők szövetsége és további 45 egyéni idegenvezető. Mivel az idegenvezetők
visszajelzései erősen limitáltak voltak, azt a következtetést lehet levonni, hogy a szakemberek
körét bővíteni kellett olyan szakemberekkel, akik szélesebb területen, a turizmusban dolgoznak,
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így biztosítva azt, hogy néhány személy bevonásra kerüljön a pilot tesztbe. (Kifejtésre került, hogy
azok a szerezetek, akik aláírják a MoU-t és a tanulási megállapodást, amely megfeleltethető a
kreditek odaítélésének a turisztikai szakmákra vonatkozóan, egy hozzáadott értéket nyújtanak a
szakembereknek, továbbá hozzájárulnak a képesítések átláthatóságához európai szinten (követve
a Koppenhágai Nyilatkozat céljait).
A BVGD korábbi elnöke, Sigrid Pokorny Asszony pozíciójában az idegenvezetők európai képzési
sztenderdjének (ahogy korábban kifejtésre került) kifejlesztésén dolgozott, amely levezetésre
került a BVGD DIN EN tanúsítványból. Pokorny Asszony nagy érdeklődést mutatott a projekt céljai
iránt, és segített abban, hogy a projekt céljaira felhívjuk a BVGD jelenlegi elnökének figyelmét.
Célszerű lenne, hogy a BVGD aláírja a MoU-t, és hogy tagjai aláírják a tanulási megállapodást, majd
a jövőben az ECVET kreditek odaítélése megtörténjen (alkalmazva az Europass Bizonyítvány
Kiegészítőt). Mivel a BVGD-t támogatja a Német Parlament Turisztikai Bizottság (Tourism
Committee of the German Parliament), a Saxony-Anhalt Turisztikai Egyesület (Tourism Association
of Saxony-Anhalt), rengeteg különböző német szövetségi állambeli, gazdasági ügyekért felelős
miniszter és települési turisztikai intézmények, a szektorális és területi szakképzési rendszerek felé
történő átvitel garantálható.
Emellett és ezen túlmenően a projekt hatása, hogy felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy a
német képzési szervezetek esernyőszervezete (Dachverband der Weiterbildungsorganisationen
e.V.- DVWO) szolgáltatja a kredit pontok mérését és értékelését a szakemberek számára, az ECTSnek megfelelően (European Credit Transfer and Accumulation System). Ez egy jelentős hozzáadott
értéket nyújt minden személynek, aki egyetemi diplomát kíván szerezni, mivel néhány korábbi
eredmény elismerhetővé válhat az egyetemek által is.
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