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1. Bevezető
E dokumentum “szakmapolitikai ajánlásait” a helyi, regionális, nemzeti és európai szinten érintett
ágazati és területi döntéshozóknak címezzük azzal a megfontolással, miszerint ezen döntéshozók
intézményi, vagy akár éppen ágazati hatással bírnak a szakképzésre és a turizmust – ezen belül az
örökség közvetítést - érintő területekre. Más szóval, mindazon közintézményeknek, társadalmi és
szakmai szervezeteknek ajánljuk, melyek illetékesek és hatáskörrel bírnak a szakképzés és az
örökség menedzsment és tervezés területét érintő kérdéskörökben, illetve döntéshozatali
folyamatokban.
Valójában ezen döntéshozók kulcsszerepet játszanak az európai Leonardo da Vinci projektek
eredményeinek ágazati és területi szinten való jóváhagyásában és végrehajtásában – köztük az
“EURÓPAI ÖRÖKSÉG KÖZVETÍTÉS: ECVET folyamat a turizmus szektorban működő szakmák tanulási
kimeneteleinek és képesítéseinek átláthatóvá, valamint egységesen elismerhetővé tételéért
Európa szerte” projekt esetében is. Ennek középpontjában a turisztikai szektorban tevékenykedő
egyének képesítéseinek és kompetenciáinak átláthatósága és elismerése áll, mely alkalmazza az
európai eszközöket és kereteket, köztük az Európai Képesítési Keretrendszert (EQF); az Európai
Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszert (ECVET), illetve az Europass-t.
A projekt egyik legfőbb eredménye a két eves projekt ciklust (2013. október – 2015. szeptember)
tekintve az európai szinten meghatározott és formalizált Együttműködési Megállapodás
(Memorandum of Understanding - MoU) – MoU ECVET a következő speciális ágazati szakmákra
vonatkozóan: Interpretív Guide és Interpretív Host. Mindezt tanulási eredmények szerint
meghatározva (tanulási egységek, kapcsolódó ECVET kreditek). Továbbá kialakítva a formális,
informális és non-formális tanulási környezetben megszerzett tanulási egységek értékelési, átviteli
és gyűjtési folyamatait európai szintű kapcsolódással.
Alapvetően a MoU ECVET megléte a területi és ágazati szinten való végrehajtással azért
elengedhetetlen, hogy a témában tevékenykedő szakemberek és gyakornokok számára konkrét
lehetőséget tudjunk biztosítani a MoU által megfogalmazott, már előzetesen megszerzett tanulási
eredmények átláthatóságára és elismerésére vonatkozóan. Mindehhez szükség van arra, hogy
minden egyes – a projektben részt vevő ország – továbbvigye és terjessze a MoU tartalmát és
célját az érdekelt kulcsszereplők között, kezdve a projekt keretén belül a projekt partnerek, illetve
a további társult szervezetek körében: szakképzést nyújtó szervezetek és képviselőik; a turisztikai
szektorban működő kis-és középvállalkozások nemzeti regionális és helyi szinten (Olaszországban
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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 további új, érintett és érdekelt kulcsszereplők - a MoU ECVET által lefektetett célkitűzésekbe és
irányokba történő – bevonására azért mutatkozik erős igény, mivel az ő elköteleződésüknek
közvetlen pozitív hatása van az ECVET folyamat által kitűzött célok kiterjesztésére, pl.: a
szakképzésben

érintett

közintézmények

részvételükkel

képesek

kiterjeszteni

a

MoU

rendelkezéseinek alkalmazását, míg az ágazati szociális partnerek és szakképző intézmények
részvétele alapvető fontosságú az érintett szakemberek és gyakornokok számára való konkrét
lehetőség biztosításában a már megszerzett, kapcsolódó tanulási egységek és ECVET kreditek MoU
rendelkezéseiben lefektetett alkalmazásával: elismerés és tanúsítás. Mindezt összhangban a
nemzeti és regionális tanúsítási szabályokkal és folyamatokkal, a formális, informális és nonformális tanulás érvényesítésével.

2. Szakmapolitikai ajánlások

1. Az Európai Unió specifikus közös elvek és eszközök (mint pl: European Qualification
Framework - EQF, European Credit System for Vocational Education and Training - ECVET,
European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS and Europass) segítségével
támogatja a tanulási eredmények és képesítések átláthatóságát és elismerését. Ezen elvek
és eszközök alkalmazása a szakképzésben érintett közintézmények, a munkavállalókat és
gyakornokokat alkalmazó ágazati szociális partnerek körében rendkívül fontos magukat a
munkavállalókat és gyakornokokat tekintve, ugyanis a már előzetesen megszerzett tanulási
eredmények átláthatóságának és elismerésének konkrét lehetősége az előfeltétele annak,
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hogy hatékony, a szakképzést érintő nemzeti határokon túli (vagy akár regionális az olyan
európai országok esetében, mint Olaszország, ahol a kompetenciákra és képesítésekre
vonatkozó jogalkotási hatáskörrel a régiók rendelkeznek) mobilitásról beszélhessünk. Ehhez
le kell győzni a mobilitást gátló tényezőket a speciális szakképzési rendszerek között,
különös tekintettel a gazdasági tevékenységi ágazatokra, az iskolarendszeren kívüli
rendszer akadályaira, illetve az informális és non-formális tanulási környezetben
megszerzett tanulási eredmények elismerésére vonatkozóan.

2. Mivel a már megszerzett tanulási eredmények és képesítések átláthatóságát és elismerését
célzó közös európai elvek és eszközök kísérleti alkalmazása az EU speciális finanszírozási
programjain keresztül (különös tekintettel a Leonardo da Vinci program és az Erasmus+
valamennyi programjára) történik, nagyon fontos, hogy a szakképzésben érintett
közintézmények

valamint

az

ágazati

szociális

partnerek

tanulhassanak

és

hasznosíthassanak a megvalósult kísérletek eredményeiből, továbbá, hogy részt vegyenek
az ilyen és ehhez hasonló programokban.

3. Tekintettel arra, hogy az EU programok támogatják az európai közös elvek és eszközök
alkalmazását és végrehajtását a tanulási eredmények és képesítések átláthatóságáért és
elismeréséért, ezeket a programokat azért hozták létre, hogy fenntartsák a különféle EU
tagországok érdekelt állami és magán szervezeteit integráló multilaterális beavatkozásokat.
Mindezeket figyelembe véve az ilyesfajta programokban való részvétel olyan hálózati
megközelítést

követel,

amely

képes

összefogni

és

egybegyűjteni

az

érintett

kulcsszereplőket, úgy mint: szakképzésben érintett közintézmények; a vonatkozó
szektorban tevékenykedő szociális partnerek, továbbá szakképzést nyújtó intézmények,
vállalkozások. Továbbmenve, ha a beavatkozás speciális kérdéskört ölel fel (mint pl. az
örökség közvetítés jelen projektben), e hálózati megközelítést még tovább szükséges
bővíteni az adott kérdéskörben érintett állami intézmények részvételével. Mindemellett –
figyelembe véve „Európai Örökség Közvetítés” projektet és a szakképzést a turisztikai
szektorban -, az ilyesféle hálózat képes bevonni az olyan koordináló szerveket is, mint
releváns kulcsszereplőket nemzeti/európai szinten, mint pl. az olasz, szakképzésben és
turizmusban kompetens közintézményeket és koordináló szervezeteket: Conferenza delle
Regioni (Conference of Regions) és Conferenza Stato-Regioni (State-Regions Conference).
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4. A turisztikai szektor szempontjából nézve, az örökség közvetítés lehetővé teszi a turisztikai
termékek és szolgáltatások innovációjának és specializációjának – mint a műemlékek,
helyszínek és látnivalók kezelése – új szintre emelkedését. Ez közvetlenül érinti a turizmus
irányelveit, mint pl. a látogatókra való odafigyelést bármilyen közvetítő és informáló
helyszínen, mint: turisztikai irodák, öko-múzeumok, múzeumok, műemlékek, örökségi
ösvények, régészeti és természeti területek, látogató központok és helyi erőforrás
központok.

1) Az “Interpretív Host” és az “Interpretív Guide” szakmai profilok a jövőben szerepet
játszhatnak az “örökség közvetítő” szakmai profil átfogóbb értelmezésében európai
szinten, továbbá a piaci megkülönböztetés felállításáról a minőségi teljesítmény alapján. Ez
a fejlődés versenyképesebbé tehet számos örökség közvetítéshez, örökség védelemhez és
kezeléshez, valamint turizmushoz kapcsolódó szakmát.
A turizmus és szabadidős tevékenységek keresletére vonatkozó új trendek magukba
foglalják az örökség közvetítést és az animátor tevékenységeket, mintegy fejlesztve és
minőségileg javítva a turisztikai élményt, legyen szó akár természeti, vidéki vagy kulturális
helyszínről.

5. Európában a turisztikai szolgáltatások liberalizációja révén a turizmus és az örökség
turizmus szakmáinak minőségi teljesítménye és a versenyképessége még fontosabbá válik,
mint a korábbi évtizedekben. A legtöbb projektbe bevont országban szűkös lehetőségek
állnak rendelkezésre a szakemberek számára az örökség közvetítéssel kapcsolatos
képzésekre a turizmusban, így a projekt alapján tervezett jövőbeli képzések megvalósítása
erősen ajánlott.
Ez az összefüggés egy gazdag és gyümölcsöző találkozási ponttal szolgálhat az örökségi és a
turizmus szektor között, hiszen az e területek közötti együttműködés létrehozása továbbra
is a következő évtizedek kihívását jelenti.

6. Néhány speciális terület, mint az élelmiszer turizmus és a természeti / vadon turizmus
sokkal közvetlenebbül és láthatóbb módon profitálhat az örökség közvetítés megjelenési és
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termelési rendszerekbe történő beépítéséből. A turizmus kontextusán belül az örökség
közvetítés alkalmazható a piac valamennyi szegmensében és szakmáiban. Kiemelten fontos
a hozzáférhetőség elemeinek beépítése az örökség közvetítés terveibe és szolgáltatásiba,
így pl. az IT eszközök alkalmazása is nagyon fontos a turisztikai élmények javításában és
tervezésében.
A kompetenciák meghatározása magába foglalta a szakemberek versenyképességének
megcélzását, illetve más kulcsfontosságú eszközöket a projektbe bevont szakmai profilokra
vonatkozóan, mint a marketing és kommunikációs eszközök, amelyek elengedhetetlenek
egy olyan szabadúszó szakember számára, aki a bevont szakmai csoport oszlopos tagja
kíván lenni.
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