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1. Premisi: cilji, aktivnosti in izdelki pilotnega testiranja v DS 6 projekta
"interpretacija naše evropske dediščine"

Cilj Delovnega paketa 6 "Interpretacije naše evropske dediščine" projekta je bil, pričeti v praksi
postopek vzpostavitve Memoranduma o soglasju - ECVET- za evropsko kvalifikacijo v turističnem
sektorju. S tem smo želeli preveriti njegovo učinkovitost, povezavo z "zahtevami uporabnikov« in
skladnost z nacionalnimi / regionalnimi sektorskimi sistemi poklicnega izobraževanja in
usposabljanja. Z memorandumom o soglasju, ki je vzpostavil Evropsko korespondenco za
ocenjevanje, prenos in akumulacijo procesov učnih rezultatov, doseženih v formalnih, neformalnih
in priložnostnih okvirih strokovnih profilov na področju dejavnostih interpretacije dediščine v
turizmu, zlasti za tiste poklicne profile, ki delujejo kot interpretator-vodnik in interpretatorgostitelj.
Memorandum o soglasju je bil s projektnimi partnerji in pridruženimi organizacijami, uradno
podpisali v času izvajanja projekta: to so reprezentativne organizacije iz poklicnega izobraževanja
in usposabljanja, pa tudi mala in srednja podjetja, za sektor turizma na nacionalni, regionalni in
lokalni ravni (v Italiji, Aris FORMAZIONE e Ricerca Società Cooperativa; v Avstriji, BEST Institut für
berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, na Madžarskem, TradeNET globalno),
tudi mala in srednja podjetja ali subjekti na področju turizma ali lokalnega razvoja na nacionalni,
regionalni in lokalni ravni (v Španiji, Koan Consulting ; v Italiji, Consorzio Itaca, v Sloveniji, NEC
Notranjski ekološki center, Cerknica), javni zavodi, pristojni za turizem in okolje, na regionalni in
nacionalni ravni (zlasti, Ayuntamiento de Segovia in CENEAM v Španiji in italijanska Regione
Umbria), in tudi organizacije, specializirane v evropskem mreženju v okviru podjetniškega duha in
trajnostnega turizma (belgijski Diesis Coop SCRL-fs).
Eksperiment, ki se je pričel s podpisom MoS in njegovo opredelitvijo(ECVET 1. Korak) se je
omogočil implementacijo celotnega EVCET procesa:


Učni dogovor ECVET: opredelitev in podpis (s strani zainteresiranih posameznikov za
poklicni profil, da bi jim priznali poklicno kvalifikacijo, v povezavi z organizacijo in
organizacijo usposabljanja) individualnega učnega dogovora ECVET, ki opisuje, v skladu s
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MoS proces usposabljanja v formalnem, neformalnem in priložnostnem kontekstu (ECVET
2. korak);


Podeljevanje kreditnih točk ECVET: s strani PIU organizacij so na koncu programa
usposabljanja podeljene kreditne točke za preverjene učne izide, preko priloge Europass
certifikata, posamezniku (ECVET 3. korak);



Da bi pričeli postopek prenosa, potrjevanje in zbiranje podeljenih kreditnih točk ECVET v
sektorskih in teritorialnih sistemih poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki sodelujejo
v memorandumu o soglasju, morajo biti v skladu z nacionalnimi in regionalnimi predpisi o
certificiranju, ki določajo načine in postopke validacije formalnega, neformalnega in
priložnostnega učenja preko organov, ki podejujejo kvalifikacijo (ECVET 4. korak).

V tem eksperimentu je sodelovalo 138 zaposlenih in pripravnikov, v vseh sodelujočih državah (50 v
Španiji, 17 v Italiji, 19 na Madžarskem, 12 v Belgiji, 16 v Avstriji, 15 v Sloveniji in 9 v Nemčiji), ki so
tudi podpisali učni sporazum ECVET v skladu z nacionalno različico.
Proces pilotnega testiranja je imel dva vmesna rezultata - opredelitev skupnega evropskega
modela učnega dogovora ECVET ter skupni evropski model za podelitev kreditnih ECVET, ki temelji
na Dopolnilu Europass certifikatov.
Celotno pilotno testiranje ECVET o izvrševanju MoS ECVET na nacionalni / regionalni ravni za
evropski kvalifikaciji v turističnem sektorju "Interpretator-vodnik" in "interpretator-gostitelj",
uresničenih v Delovnem paketu 6 projekta "Interpretacija naše evropske dediščine" je opisano v
tem poročilu. V nadaljevanju je podano bolj specifično po posameznih državah, kako je bilo
testiranje izvedeno.

2. Skupna orodja za aktivnosti pilotnega testiranja v DS 6 projekta
“interpretacija naše evropske dediščine ”
Model za učne dogovore ECVET
Evropski sistem kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET) je evropski
instrument za podporo vseživljenjskemu učenju, mobilnosti evropskih učencev in fleksibilnost
učnih poti za dosego kvalifikacije.
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Evropski sistem kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET) je zasnovan na
skupnem evropskem modelu Učnem sporazumu ECVET. Ta skupni evropski model je bil zasnovan
za podporo geografski mobilnosti. Podpisan je med dvema pristojnima institucij, ki sodelujeta v
procesu usposabljanja in potrjevanja ter učenca v učnem procesu, v okviru memoranduma o
soglasju (MoS). Konzorcijski partnerji so mnenja, da je skupni evropski model za učni sporazum
ECVET, ki je definiran v ECVET, odlično orodje, ki omogoča vpeljavo v MoS ECVET v prakso.
Tako so partnerji oblikovali skupni Evropski model za Učni sporazum ECVET za projekt
»interpretacija naše evropske dediščine«, ki do ga razvili kot prototip in ga nato testirali v
posameznih državah in tako omogočili vzpostavitev MoS ECVET za evropski kvalifikaciji v
turističnem sektorju (interpretator-vodnik) in (interpretator-gostitelj). Cilj je bil nato definirati in
podpisati individualne učne dogovore med PIU in posamezniki, ki so bili vključen in delujejo na
področju interpretacije dediščine v turističnem sektorju z željo, po prepoznanju in validaciji učnih
izidov zadevanih poklicnih kvalifikacijah. Kjer je to potrebno, je treba vključiti v priznavanje, glede
na zakonodajo posamezne države, javno institucijo, ki je pristojna za potrjevanje in priznavanje
učnih izidov in kvalifikacij skozi pilotno testiranje. Prizna se lahko učne vsebine pridobljene v
formalnem, neformalnem in priložnostnem kontekstu, ter se za posamezne primere podeli
ustrezne kreditne točke ECVET, ki ustrezajo poklicni kvalifikacij.
Skupni evropski model za učni sporazumi ECVET, ki je opredeljen in se uporablja v projektu
"Interpretacija naše evropske dediščine," sestoji iz skupnega evropskega dela, ki se nanaša na
MoS, in glede na različne teritorialne zahteve, del, ki se nanaša na specifike, ki se nanašajo na
zakonodajo o strokovni usposobljenosti na teh območjih.
Značilnosti procesa dajanja učnih izidov v priznavanje, tudi če temeljijo na istem memorandum o
soglasju, so v skladu z nacionalnimi in / ali regionalnimi zakoni v povezavi z PIU drugačni v vsaki
sodelujoči državi. Tako so partnerji delali na skupnem modelu učnega sporazuma ECVET, ki je prav
tako prilagojeni na pravila v teritorialnem smislu, upoštevati pa je potrebno tudi "skupni del MoS".
Skupni del velja za vse vključene teritorije, in s teritorialnim delom pokriva specifike vsake
posamezne nacionalne in / ali regionalne zakonodaje. Vse teritorialne različice opredeljene in
uporabljene v okviru pilotnega testiranja so prosto dostopne na spletni strani projekta
(http://www.interpretingeuropeanheritage.com/)
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Skupni evropski model za podeljevanje kreditnih točk ECVET
Skupni evropski model za podelitev kreditov ECVET je bil opredeljena s strani partnerjev, kot
prototip, ki se konkretno uporabiti na koncu procesov in postopkov (začetih v okviru pilotnega
preizkusa uveljavitvena memoranduma o soglasju - MoS ECVET na teritorialni ravni, za evropski
kvalifikaciji interpretator-vodnik in interpretator-gostitelj. Cilj je začeti proces in podati v
preglednosti in priznavanje učne izide, dosežene v formalnih, neformalnih in priložnostnih
kontekstih, za zainteresirane, ki delujejo v turističnem sektorju, in želijo pridobiti kreditne točke
ECVET in strokovno kvalifikacije določeno na evropski ravni v memorandumu o soglasju.
Tako kot skupni evropski model za učni sporazumi ECVET (in iz istih razlogov), tudi model za
podelitev kreditnih točk ECVET, vsebuje skupnih evropskih del, ki se nanaša na opis novih
evropskih kvalifikacij v turističnem sektorju, v memorandumu o soglasju, in tudi na različne
teritorialne pogoje za vključevanje, ki se uporabljajo pri uveljavljanju MoS. Ta se nanaša na
posebno zakonodajo o strokovni usposobljenosti, ki se uporablja na teh teritoriji, za pristojne
organizacije, ki lahko podelijo certifikat, saj ti nacionalni / regionalni organi zagotavljajo
akreditacijo oz. priznanja certifikata.
Skupni evropski model za podelitev kreditnih točk ECVET je predstavljen v začetnem delu, ki
vsebuje modele s strani nacionalnih / regionalnih zakonov, in postopke podeljevanja za
posamezno območje vključeno v MoS, kateremu sledi skupni splošni del, ki temelji na strukturi
Europass priloge, ki je izdan v angleškem in nacionalnem jeziku, ki se uporablja pri uveljavljanju
MoS in dela, iz katerega je razvidno v angleškem jeziku in nacionalnem jeziku: naziv potrdila, profil
spretnosti in kompetenc, razpon poklicev dostopnih imetniku potrdila, uradna podlaga za izdajo
spričevala za vsako zadevno ozemlje, uradni načini za priznanje pridobivanja certifikata.
Vse teritorialne različice opredeljene in uporabljene v okviru pilotnega preizkusa prosto dostopne
na spletni strani projekta (http://www.interpretingeuropeanheritage.com/)

INTERPRETING OUR EUROPEAN HERITAGE - LdV ToI: 2013-1- ES1-LEO05-66707. - P. 6/18

3. Testiranje DS6 projekta »interpretacija naše evropske dediščine« po
posameznih državah partnerjev
Pilotno testiranje v Španiji
V Španiji se je pilotni preizkus izvedel s strokovnjaki/posamezniki iz vse države, s podporo dveh
španskih pridruženih partnerjev: CENEAM in Ayuntamiento de Segovia. Prav tako sta bila tako
Špansko združenje za interpretacijo dediščine in posamezni profesionalni vodniki iz madridske
regije.
Španski partner je uspel:


Na podlagi MoS in željo po prilagoditvi in vpeljavi poklicne kvalifikacije interpretator-vodnik
in interpretator-gostitelj, znotraj okvirjev Španskega nacionalnega kvalifikacijskega okvirja,
je španski partner začel dialog za vključevanje kompetenc iz dveh poklicnih profilov, ki so v
memorandumu o soglasju, glede na merila INCUAL (National Institute of Qualifications), z
namenom, da se vključi v španski nacionalni sistem za poklicne kvalifikacije;



Vzporedno je potekala mobilizacija na regionalni ravni izvajalcev poklicnega izobraževanja
in usposabljanja, ki imajo pristojnost, in ki se osredotočajo in so specializirane za
interpretacijo dediščine v turizmu, v skladu z teritorialnimi predpisi o poklicni kvalifikaciji,
za aktivirajo in ohranijo učne izide v postopkih priznavanja kvalifikacij za zainteresirane
španskih delavce in pripravnike na tem področju. Ta postopek vključitve regionalnih
institucij, ki so pristojne za kvalifikacije, v skladu s predvidenimi rezultati projekta in
posodobitev sektorskih zahtev v turizmu, je bila zapletena in preveč birokratska aktivnost.
Španski partner je na koncu prejel podporo iz Centro Español de Nuevas Profesiones- CENP
podpisnice MoS ECVET. V tem primeru je direktor šole, Mercedes Carreño, zainteresirana,
da razišče način za sodelovanje in način vključitve strokovnega profila, ki jih je MoS
opredeljuje, v španski državni katalog poklicnih kvalifikacij. Kakorkoli že, CENP in Koan
proučujejo druge oblike za sodelovanje in uporabo rezultata projekta do priznavanja
INCUAL. Torej, bo mogoče organizirati usposabljanje v ne-formalnem okviru, ki temeljijo na
oblikovanih kvalifikacijah.
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50 španskih delavcev, ki sodelujejo pri interpretaciji dediščine v turističnem sektorju je
zainteresirano za pridobitev kreditnih točk ECVET in strokovno kvalifikacijo, določeno na
evropski ravni v memorandumu o soglasju, (še posebej, začenši s podpisom sporazuma o
učnem dogovoru ECVET) v skladu s španskimi nacionalnimi predpisi o strokovni
usposobljenosti. V tem smislu bo potrebno počakati na priznavanje INCUAL, ki bo
omogočila priznavanje obeh poklicnih kvalifikacij. Več kot 250 kontaktov je bilo povabljenih
v podpis učnega sporazuma v Španiji. Udeleženci v fazi analize, ki ustreza DP2 (28
udeležencev), je tudi sodeloval v pilotnem preizkus.

Španski partner se je v procesu testiranja soočil z dvema glavnima izzivoma:
-

Strokovnjaki ne razumejo namena projekta in zakaj je nova kvalifikacija potrebna. V glavnem,
turistični vodniki menijo, da imajo uradni naziv vodnik in ne potrebujejo več diplom, ki
opravičujejo svoje sposobnosti in spretnosti.

-

Vključitev izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja je težka. Razlog je, da
kvalifikacije niso priznane s strani INCUAL in še niso dokaz, da so te kvalifikacije zahteve
turističnega sektorja.

Pilotno testiranje v Italiji
V Italiji je bil delovni sklop 6 projekta (pilotni preizkus o uveljavljanju memoranduma o soglasju MoS ECVET opredeljenega in podpisanega med DS 5), prenesen v regijo Umbrija, kjer so vključeni
Italijanski partnerji projekta, pa tudi zaradi kompetentnosti na področju poklicnih kvalifikacij, ki so
bile podeljene z ustavo regijam (art. 117). Ta je podala Italijanskim regijam , na podlagi skupnih
nujnih standardov na nivoju države (i.e., v tem primeru Legislative Decree 13 / 2013 , ki
opredeljuje Italian National Qualification Framework, ki združuje vse poklicne standarde, ki so že
vključeni in priznani v drugih sektorskih ali teritorialnih okvirjih, konkretno v 20 regijskih
kvalifikacijskih okvirjih) in imajo tako pravno možnost vzpostavitve kvalifikacije, usposabljanja in
standardov certificiranja, ki se uvede na regijskem nivoju.
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Glavne aktivnosti, ki so bile s strani italijanskega konzorcija v pilotnem obdobju uveljavitve MoS
izvedene in ohranjene, so naslednje:
-

Najprej je so na podlagi MoS in želji po prilagoditvi in vpeljavi poklicne kvalifikacije
interpretator-vodnik in interpretator-gostitelj, upoštevali okvirje regijskega kvalifikacijskega
okvirja regije Umbrija (Repertorio dei Profili Professionali della Regione Umbria), da se omogoči
prepoznavanje učnih izidov, kvalifikacij in povezanih kreditnih točk, v skladu z Italijansko
zakonodajo (Legislative Decree 13 s 16. januarja 2013) in regijskimi predpisi, ki urejajo poklicne
kvalifikacije, kot je Umbrijski DGR 51/2010 Direttiva sul sistema regionale degli standard
professionali, formativi, di certificazione e di attestazione (Directive on the professional,
training, certification and statement standards regional system) in njene kasnejše prilagoditve.
Z namenom prilagoditve in vzpostavitve standarda kompetenc za kvalifikaciji interpretator vodnik in interpretator-gostitelj znotraj regijskega kvalifikacijskega okvirja regije Umbrija (in
preko tega na nivo italijanskega NKO), so Italijanski konzorcijski partnerji vpeljali dialog med
kompetentnimi regijskimi pisarnami regije Umbrija, tudi v povezavi s specifičnimi dokumenti, ki
se nanašajo na kompetentno izobraževanje, univerze in raziskovalne storitve in regiji Umbrija,
kot je tehnični predlog za uradno vključitev novih poklicnih standardov v regijski kvalifikacijski
okvir Repertorio dei Profili Professionali della Regione Umbria. Predlog vključuje, po regionalnih
pravilih o strokovnih standardih, vse učne izide, ki so opredeljeni v memorandumu o soglasju.
Poleg tega so isti partnerji začeli s pristojnim območnimi službami proces dialoga, katerega cilj
je opredelitev usklajenega standarda usposabljanja (Standard di Percorso Formativo), ki se bo
vstavil v uradni umbrijski standard o usposabljanju (Repertorio degli Standard di Percorso
Formativo).
- 17 umbrijskih ljudi na trgu dela se zanima za priznanje poklicne kvalifikacije interpretatorvodnik in interpretator- gostitelj, ki se željo udeležit procesa in formalnega postopka
priznavanja. Ta se začne s podpisom učnega sporazuma ECVET, ki je usmerjen v
preglednost in priznavanje že pridobljenih učnih rezultatov in dodeljevanju kreditnih točk
usposabljanju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki je oblikovan fleksibilno, in ki
omogoča, da bi dobili kvalifikacijo, v skladu z vsebino MoS in drugimi pravili o strokovni
usposobljenosti. Poudariti je treba, da je teh 17 učnih sporazumov podpisanih v italijanski
regiji Umbria in se osredotočajo na soglasje med ponudnikom usposabljanja in
individualne osebe v okviru intervencijskega programa - professional Credit Tutor in
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application of the Umbrian DGR 1429/2007, “Credits Directive” – ki ima za cilj postaviti v
preglednosti in priznavanje že pridobljene učne rezultate, in bo pripisala, skladno z zgoraj
navedenim soglasjem ECVET in s teritorialnimi pravili o poklicni usposobljenosti, povezane
kreditne točke ECVET, opredeljene v MoS ECVET zadevnih poklicnih kvalifikacij: ob koncu
tega posameznega intervencijskega programa za dajanje v preglednosti in priznavanje že
pridobljenih učnih izidov, bo »Credit Tutor« podal analitičen opis preverjenih učnih izidov, v
kvalitativnem in kvantitativnem smislu (enote in deli učnih enote, in s tem povezanih
kreditnih točk ECVET), pa tudi individualni učni program, da bi posameznik lahko dobili
kvalifikacijo v skladu z zgoraj navedenim MoS ECVET in z določbami Regije Umbria "kredite
direktive".

Učni

sporazumi

predstavlja

konkretni

formalni

zagon

posameznega

intervencijskega programa ECVET, ki je podpisan v italijanski regiji Umbria. Ta vključuje tudi
"richiesta di riconoscimento dei CREDITI formativi" (zahteva za priznanje kreditnih točk),
kot je predvideno v umbrijski "Kreditni direktivi".

Pilotno testiranje na Madžarskem
Značilnost procesa dajanja učnih izidov v preglednosti / priznavanje, tudi če temelji na istem
memorandumu o soglasju - MoS, so različni v vsaki državi udeležencev, saj so v skladu z
nacionalnimi in / ali regionalnimi zakoni v povezavi poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
Tako so se partnerji delali na skupnem modelu učnega sporazuma ECVET in ECVET sistemu za
podelitev kreditnih točk, ki upošteva nujnost njihovega prilagajanja vsakemu teritorialnem
kontekstu (in pravilom). Tako ima MoS "skupni del", ki je strogo vezan na memorandum in velja za
vse podpisnike, ter del, ki se nanaša na teritorialne značilnosti, kjer je teritorialno prilagojeni del, ki
izhaja iz vsake posamezne nacionalne in / ali regionalne zakonodaje, s pomembnimi razlikami.
Tradenet je delal na madžarskem predlogu Učnega sporazuma ECVET in podeljevanju ECVET
kreditnih točk, v sodelovanju s strokovnjaki ECVET. Najprej smo pregledali madžarske zakone za
priznavanje in potrjevanje učnih rezultatov. Madžarski zakon o izobraževanju odraslih v veljavi
predvideva merjenje in priznavanje predhodnega znanja / učenje kot sledi: (2013. évi LXXVII.
törvény a felnőttképzésről, 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről):
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2. § “8. Ugotavljanje predhodnega znanja / učenja: ugotovitev, ali je prosilec sposoben

doseči zahteve iz modula glede na njegov / njen študij, ali preko prakitičnih izkušenj. V
kolikor lahko prosilec dokaže ustrezne zahteve iz modula mora biti oproščen udeležbe
ustreznega modula za kvalifikacijo)”
11. § (1) g) “Ugotavljanje predhodnega znanja je obvezno v primeru usposabljanja (1. § (2)
člen a) és c) točke), v primeru, da je usposabljanje definirano v 1. § (2) členu b) in d) morajo
biti točke dodeljene in realizirane glede na zahteve usposabljanja, sicer je potrebno v
drugih primerih zagotoviti skladnost z zahtevo prosilca.”
1. § (2) “V skladu s to zakonodajo, je izobraževanje odraslih izključeno iz rednega sistema
šolskega izobraževanja, določen v (1) člena a) in b) točke - za fizične osebe, ki so jih
subjekti, opredeljenimi v (1) členu c) točke (razen za (5)–(6) člen):
a) profesionalno usposabljanje za dosego kvalifikacije (OKJ) prepoznano s strani
Madžarskega nacionalnega PIU kataloga,
b) druga podprta usposabljanja (ki niso vključena v a) točki),
c) splošno usposabljanje v jezikih in druga podprta usposabljanja,
d) druga podprta usposabljanja (ne vključena a)–c) točke).”
1. § (1) “Za zakon opredeljuje
a) odraslo osebo, ki sodeluje pri izobraževanju odraslih ali druge storitve, ki
dopolnjujejo izobraževanje odraslih,
b) osebe, ki sodelujejo v izobraževanju odraslih po zaključku obveznega
izobraževanja (in niso vključeni v točki a)),
c) pravne osebe, podjetja, samostojni podjetniki, javne ustanove za izobraževanje
odraslih.”
28. § (2) „Ministrstvo je določeno, za določitev…
a) pravil za urejanje ugotavljanja in priznavanja vhodnih kompetenc, ugotavljanje in
oceno predhodnega znanja, priznavanje in potrjevanje predhodnega znanja v
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kvalifikacijah in mora opredeliti module usposabljanja, ki je postopek ugotavljanja
ureja.”1

Na tej stopnji, na Madžarskem ne obstajajo kakršna koli nadaljnja pravila za ugotavljanje in
priznavanje vhodnih kompetenc, ugotavljanje in ocenjevanje predhodnega znanja, priznavanje in
potrjevanje predhodnega znanja. Metode in dokumente ugotavljanja, ocenjevanja in priznavanja
določi organizacija izvajalca usposabljanja. Med pilotnem preizkusom so bili opredeljeni obrazcei
vzorčne predlog za izvedbo postopka
Med izvajanjem pilotnega testiranja na Madžarskem je bilo podpisano 19 učnih dogovorov, s strani
vključenih posameznikov.

Pilotno testiranje v Belgiji
Diesis imeli težave v zvezi z aktivacijo procesa ECVET za novo skupno evropsko kvalifikacijo v
turističnem sektorju "interpretacija evropske dediščine" in pri uveljavitvi Memoranduma o
soglasju, MoS ECVET v Belgiji.
Ker so v uporabi 3 uradni jeziki (Francoščina, Flamščina in Nemščina), informacije niso bile vedno
preprosto dostopne, pa tudi komunikacija in koordinacija.
Glede pristojnosti, projekt vključuje 3 glavne teme, ki so: turizem, dediščina, izobraževanja in
vsako temo upravljajo različni organ: od skupnosti do regij.
Usposabljanje je v pristojnost mrežnih skupnosti, kar pomeni, da so referenčni primeri in realnost
znotraj iste države drugačne in imajo vse svoje načine dela. Kar zadeva turizem, je v pristojnosti
regij. Dediščina je razdeljena med regije in skupnosti, odvisno, če je materialno ali nematerialno
dediščino.
Ker je raziskava WP 2 pripeljala do zaključka, da na področju interpretacije dediščine skoraj ni
usposabljanje, Diesis ni imel podpore obstoječih centrov za usposabljanje, ki se ukvarjajo z
interpretacijo dediščine.

1

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről, 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
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Poleg tega je imel v zvezi z memorandumom o soglasju in učnim dogovorom, Diesis težave.
Strokovnjakom (LA) ni bila razumljiva in enostavna, ravno tako ne Institucijam, ki bi podpisale MoS.
Prvotni dokument, ki smo ga partnerji pripravili, so ga strokovnjaki dojemali, kot zelo
kompleksnega in zapletenega. Po drugi strani pa je tema priznavanja kvalifikacij precej zapletena.
Npr. v 3 belgijskih skupnosti, v vsaki različno priznavajo vodnike.
Pri eksperimentiranju je imel Diesis tudi težave pri uporabi primernega jezika, ki je bil del projekta.
Tehnični termini, ko so Memorandum o soglasju, Učni dogovor, in model podeljevanja kreditnih
točk, so bili zelo tehnični in specifični, zato jih končni uporabniki niso razumeli in jih ni spodbudilo k
zaupanju ter tako otežkočilo delo Diesis pri pošiljanju osnovnega sporočila.
Poleg tega, sam izraz za "interpretacija dediščine" ni bilo razumeti na enak način s strani akterjev v
sektorju in tudi s strani strokovnjakov. Interpretacija dediščine je kot tema relativno nova, še
posebej kot poklicni profil. Diesis se je srečal s težavami, da prenese sporočilo, saj tudi osrednja
tema ni bila zaznana in razumljena s strani strokovnjakov, turizma in organizacij poklicnega
izobraževanja in usposabljanja.
Diesis je poskušal razložiti in predstaviti projekt, da bi imelo jasno sporočilo, vendar se zdi ta cilj
včasih ni bil dosežen.
Posamezniki tako na koncu niso prepoznali neposredne vrednosti priznavanja za njih in jih tako
med seboj niso promovirali.
V zvezi s promocijo in razširjanjem Učnega sporazuma in memoranduma o soglasju, je bil izveden
preko interneta, tko da Diesis ni imel direktno možnosti, za pridobitev s strani uporabnikov in da bi
odgovorili na vprašanja.
To je eden od razlogov, zakaj je Diesis organiziral fokusno skupino na dan 25. avgusta 2015.

Priložnosti, ki so povezane z DS6 (pilotna faza)
Diesis opazil, da je bil tema interpretacije dediščine zelo nova, in so mnogi strokovnjaki iz ustanov
na področju turizma in dediščine izrazili zanimanje za projekt.
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Strokovnjaki za izobraževanje o dediščini so se strinjali, da se turistični sektor spreminja zelo hitro,
tako pričakovanja kupcev in obiskovalcev. Interpretacija dediščine je tehnika, s katero lahko
prilagodijo svojo komunikacijo in svoje sporočilo predajo kupcem.
Dejansko so mnogi strokovnjaki to tehniko že uporabljali, vendar so se jo naučili v neformalnem
kontekstu. Nekateri od njih so razumeli in se zavedali pomena, in bi želeli, da se jim priznajo te
kompetence.
Diesis opazili večje zanimanje in pozornost od s strani javnih institucij, ker je bil projekt financiran s
strani evropskega sklada. Za njih je bil ta vidik že jamstvo za strokovnost in resnost, ampak
zagotavlja tudi evropsko vizijo in omogoča primerjavo z drugimi državami EU. Predstavitev
projekta kot evropski projekt je omogočilo lažje delo Diesisa, da se obrne do novih organizacij.
Diesis je izvedla projekt v dobrem trenutku so v Belgiji, v francoski in flamski skupnosti, delali na
novem profilu za vodnike. Pokazali so zanimanje za projekt, kot tudi za uporabo nekaterih delov,
da bi jih vključili v že obstoječi profil.
PIU centri, ki so bili s strani uradnih organov akreditirani, so izrazili interes, vendar je treba
poudaril potrebo po uradnem priznanju pred ustvarjanju usposabljanja.

Pilotno testiranje v Avstriji
Memorandum o soglasju in sporazumu o učenje so bile narejene userfriendly avstrijske položaju
kot drugi, strokovnjaki (LA) in institucijami, ki obravnavajo memorandum o soglasju ne bi razumela
dokumenta in njegov pomen v avstrijskem sistemu, mi ne bi bili sposobni najti zainteresirane
strani, da se prijavite. Predlagani dokument v angleškem jeziku ni mogoče preprosto prevedemo
kot je bilo zaznati, da zelo zapletena in preveč zapletena za avstrijski trg, predvsem zato, ker v
prvih dneh smo videli memorandumov o soglasju in / ali Las, priporočila in nove userfriendly
podatke je bila predlagana v različnih organih.
V fazi pilot testni v Avstriji, so zainteresirane strani in zainteresirane strani obvestijo o ciljem
projekta, vključevanje zainteresiranih organizacij za podpis soglasju ECVET (Memorandum of
Understanding) in Sporazum Učenje ECVET ki zagotovi tudi ECVET kreditov. Strokovnjaki in
zainteresirane bodoče učence našel podrobnosti ECVET povezane in ustrezno usposabljanje o
"dediščine razlage" interesa. Vendar priznavanje kvalifikacij je tudi v Avstriji, še vedno precej
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zapletena naloga s številnimi različnimi deležniki v turizmu na ravni politike vpletene. Za MoS lahko
najdemo zainteresirane strani, ampak za politični ravni je primer prišel prezgodaj, ki so bili
vključeni le v poskusnih projektov na nacionalni ravni samih, razvoj pa bo trajal do dve leti v
Avstriji, preden se bodo drugi programi šteje zdaj.
V zvezi s promocijo in razširjanje memoranduma o soglasju in dodatnih sestankih Učni sporazum
BEST Institut organiziral deliti ti pomagal pri doseganju naših prvih ciljev. Kasneje v oktobru, med
ECVET delavnici državnih uradnikov organizirano, najboljša ekipa bo še naprej širiti oboje.
Za uradno akreditacijo, bodo rezultati izvajanja ECVET je pomembno, da se najprej zaključen,
preden se lahko vključijo nove kvalifikacije. Vendar pa bo najboljša ponudba v vmesnem obdobju
povezano "interpretacija dediščine" usposabljanje zainteresiranim stranem v svojih prostorih za
nadaljnjo podporo procesa izvajanja na širši osnovi, od spodaj navzgor in pomoč, kot ustvariti
zavedanje, kot tudi tržno nišo.
Dejavnosti pilot testiranje wer pomembno pokazati zainteresirane organizacije, da lahko podpis
memoranduma o soglasju in sporazuma o učenju kot tudi ustrezna kreditna podeljevanje za
strokovnjake v turističnem sektorju ponudijo dodano vrednost.
Pilotno testiranje v Slovenji
Med izvajanjem projekta v Sloveniji so vložili veliko napora v razširjanje in promocijo projekta. Na
ta način so lahko dosegli ciljno skupino, zainteresirane strani in končnih uporabnikov rezultatov
projekta.
Po eni strani; NVO sektor je pozdravil projekt, in so prepoznali pomen in priložnosti glede razvoja
interpretacije dediščine. Glavne ugotovljene interesne skupine prihajajo iz NVO, zlasti zadruge
umetnosti in obrti; Obrtne zbornice; rokodelski centri; Kultura; Izobraževanje; Društvo keramikov
in lončarjev Podravja Majolika; Atlas Express, združenja in drugi. Prav tako je bil javni organ
Nacionalni center za Europass Slovenije (Ms Špela Pogačnik Nose) navdušen nad projektom in
rezultatov, vendar Intervju z posamezniki, ki so aktivni v delovni skupini za pripravo katalog
standardov strokovnih znanj in spretnosti je pokazala nekaj več pesimizma v zvezi z ustvarjanjem
nove poklicne kvalifikacije.
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Oseba iz nacionalne komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (gospa
Ksenija Dvorščak) je pojasnila, da obstaja težnja, da bi obogatili obstoječe programe, in ne
ustvarjali novih. Z drugimi besedami, po mnenju nekaterih strokovnjakov, trenutne kvalifikacije v
turizmu je treba obogatiti z nekaterimi temami interpretacije dediščine. Skupaj smo se pogovorili o
dejstvu, da je vseeno pomembno, da dobijo in okrepiti znanje na podlagi izkušenj. Predstavniki
nekaterih turističnih agencij imajo mnenje, da sta nov kvalifikaciji interpretator-vodnik in
interpretator-gostitelj pomembni in nujni danes. Strinjajo se, da je treba organizirati enotno
metodologijo glede identitete in dediščine med državami. Tako smo našli priložnost in način, kako
za izvajanje pilotnega testiranja in zagotoviti dobre rezultate projekta.
Glavna deležnik tu bo Mednarodni inštitut za prenos znanja (podjetje, ki zagotavlja usposabljanja,
delavnice in kvalifikacije). Skupaj z njimi bomo zagotoviti usposabljanje in certificiranje za
interpretacijo dediščine. Na ta način, bomo uporabili rezultate projekta tudi v prihodnje in dali
projektu trajnost. Inštitut za ekonomijo Maribor podpira idejo za prihodnji razvoj programa
usposabljanja za interpretacijo dediščine.
Pilotno testiranje v Nemčiji
V Nemčiji ni enotno organiziran poklic turističnih vodičev, zato obstajajo različni treningi in
kvalifikacije, v tem sektorju. Zvezno združenje vodnikov v Nemčiji (Bundesverband der Gästeführer
Deutschland e V. -. BVGD) je največja organizacija v Nemčiji, ki spodbuja visoko raven
usposabljanja in skupnega profila kvalifikacije za ta poklic.
Zvezno združenje je razvilo formalne smernice, ki jih podpira, ne samo iz organizacij, ki so članice
BVGD, ampak tudi iz turističnega sektorja in številnih ustanov za poklicno izobraževanje in
usposabljanje, ki se opirajo na svoje treninge na nekdanjih omenjenih smernicah. Od leta 2015, je
2.000 strokovnjakov od 6.000 registriranih članov BVGD pridobil to potrdilo. Za to, da lahko
zagotavljajo to visoko kakovost na evropski ravni je EU sodelovala s pomočjo BVGD in oblikovala
standard z imenom EN 15565 za izobraževanje vodnikov. Od leta 2008 so smernice BVGD
usposabljanja vključili ta standard (BVGD-certificiranje DIN EN), tako da po uspešno zaključenem
usposabljanju turistični vodniki pridobi nazvi " certified tour guides- meeting the European
standard DIN EN 15565". V več kot 40 mestih so bili izvedeni treningi za BVGD certifikacijo DIN EN
bili uspešno izvedeni. Ta standard usposabljanja se konceptualno in aktivno podpira s strani
Tourism Committee of the German Parliament, Turistično društvo Saška-Anhalt, od številnih
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ministrov za ekonomske zadeve v različnih nemških zveznih deželah kot tudi občinske turistične
ustanove.
V Nemčiji poklic vodnikov ni enotno organiziran; Poleg BVGD obstajajo številni neodvisni turistični
vodniki kot tudi nekatera neodvisna vodniška združenja.
V okviru projekta je bilo ocenjeno, da udeležba BVGD ne vodi k izpolnjevanju ciljev projekta, torej v
Nemčiji pilotni preizkus osredotočena predvsem na vpletenost velikih združenj, ki imajo velik vpliv
na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni, kot je BVGD in območnih združenj, ki so člani BVGD.
Skupaj so našteli preko 6.000 delavcev, ki delajo v turizmu, kot so vodniki, naravnih vodniki,
pohodniški vodniki, mestni vodniki, itd. Poleg tega BVGD zastopa interese svojih članov na
nacionalni in mednarodni ravni. Poleg tega je BVGD član German national tourism board, the
German Tourism Association and the German travel association. Zvezno združenje se predstavlja
na letni osnovi na mednarodnem turističnem sejmu imenovano ITB na stojnici nemškega
turističnega društva ter redno sodeluje na svojih strokovnih odborih v zvezi s pobudami za
kakovost v turizmu.
V testni fazi pilotnega testiranja so bile obveščene različne nemške zainteresirane strani o ciljih
projekta: z vključevanjem zainteresiranih organizacij za podpis memoranduma o soglasju ECVET
(Memorandum o soglasju) in ECVET v Učni sporazum, ki izhaja v ECVET kreditov točk za podelitev.
V stik smo stopili z naslednjimi organizacijami in posamezniki: Predsednik BVGD, predsednik
komisije za izobraževanje in usposabljanje, javna turistična društva na vseh nemških zveznih
deželah, v neodvisnih regionalnih združenjih, ki niso člani BVGD, kot so Berlinski vodniki in
dediščinski vodniki, neodvisnih regionalnih združenja, ki so člani BVGD sicer zveze mestnih vodičev
Berlin, neodvisni turistični vodniki Kölnu, turistični vodniki Heidelberg, združenje turističnih
vodičev Odenwald, združenje turističnih vodičev Freiburg, združenje turističnih vodičev Erzgebirge,
društvo za turnejo vodniki Neuburg- Schrobenhausen, združenje turističnih vodičev Gilde- Celle,
združenje turističnih vodičev Eltville, združenje turističnih vodičev Kaiserslautern, združenje
turističnih vodičev Fichtelgebirge, združenje turističnih vodičev Chemnitz, združenje turističnih
vodičev Osnabrück, združenje turističnih vodičev Hamburg in več 45 posameznih turističnih
vodnikov. Ker je bila povratna informacija od vodnikov zelo omejena je bil krog naslovnikov
razširjen na večji obsegu strokovnjakov, ki delajo v turizmu, tako da je bilo zagotovljeno, da lahko
zbrali zadostno število, ki bi sodelovali v pilotnem preizkusu.
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Poudarjeno je bilo, da tiste organizacije, ki bodo podpisale memorandum o soglasju in Učne
dogovore, kot tudi ustrezen sistem podeljevanja kreditnih točk za strokovnjake na področju
turizma,

prav za njih ponuja sistem dodano vrednost, pa tudi v na področju preglednost

kvalifikacij na evropski ravni (cilj deklaracije iz Kopenhagna).
Nekdanji predsednik BVGD, gospa Sigrid Pokorny, je delala na položaju kot predsednik organizacije
na razvoj evropskih standardov za usposabljanje vodnikov (kot je navedeno zgoraj), ki izhaja v
BVDG certifikacijo DIN EN. Ga Pokorny je izrazila velik interes za cilje projekta in je pripomogla k
cilju projekta in zagotovila pozornost sedanjega predsednika BVGD. Zaželeno bi bilo, če bi BDVG
podpisati Memorandum o soglasju, dobili svoje člane, da podpišejo sporazume učne in bi se
udeležil v prihodnjem procesu podeljevanja kreditnih točk ECVET (z uporabo Europass certifikata).
BVDG podpira turizem Odbor nemškega parlamenta, Turistično društvo Saška-Anhalt, od številnih
ministrov za ekonomske zadeve v različnih nemških zveznih deželah, kot tudi občinskih turističnih
ustanov. Prenos v sektorskih in teritorialnih sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja bi
bilo zagotovljeno.
Širše od obseg projekta je projekt pritegni pozornost nemške krovne organizacije German
umbrella organisation of training organisations (Dachverband der Weiterbildungsorganisationen
e.V.- DVWO), ki ponuja presojo in vrednotenje kreditnih točk po ECTS za posameznike. Ta ponuja
veliko dodano vrednost za vse osebe, ki si prizadevajo za pridobitev univerzitetne diplome, saj
lahko nekatere njihove dosežke priznajo na univerzi.
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