EU Program vseživljenjskega učenja 2007- 2013 (2012/C 232/04)
Podprogram Leonardo da Vinci. Razpis 2013 EAC/S07/12
Akcija "Prenos inovacij"
Številka projekta: 2013-1-ES1-LEO05-66707

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

DS 8 – Razširjanje in izkoriščanje rezultatov projekta
R39 Priporočila za oblikovanje politik (preglednica s predlogi) za
prenos rezultatov projekta na sektorske in območne odločevalce.

September 2015

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina dokumenta je izključno odgovornost avtorja in v
nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Vsebina
1.

Predgovor ..................................................................................................................................... 3

2.

Priporočila za oblikovanje politik .................................................................................................. 4

INTERPRETING OUR EUROPEAN HERITAGE - LdV ToI: 2013-1- ES1-LEO05-66707. – Str. 2/7

1. Predgovor
Niz "priporočil za oblikovanje politik", ki jih ta dokument predla je naslovljen na sektorske in
teritorialne odločevalce na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni, torej tiste, ki imajo
institucionalno usposobljenost ali sektorski pomen za poklicno izobraževanje in usposabljanje - PIU
ter se povezane z interpretacijo dediščine v turizmu: z drugimi besedami, javne ustanove,
pristojne za poklicno izobraževanje in turizem, kot za turizem in upravljanje dediščine ter na
socialne partnerje in strokovne organizacije.
Ti odločevalci so ključni akterji v procesu vpeljave in izvajanja (uporabe rezultatov) na sektorski
in teritorialni ravni, ki so bili razviti v evropskem projektu Leonardo da Vinci "Interpretacija naše
evropske dediščine: ECVET za preglednost in priznavanje učnih izvidov in kvalifikacij v Evropskem
turističnem sektorju", ki se osredotoča na preglednost in priznavanje kompetenc in kvalifikacij
ljudi, ki delujejo v turističnem sektorju, ob uporabi evropskih orodij in okvirov evropskega ogrodja
kvalifikacij - EOK, Evropski sistem kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ECVET in Europass.
Glavni rezultat projekta je bil proizveden v obdobju oktober 2013 - september 2015. Gre za
opredelitev in formalizacijo memoranduma o soglasju na evropski ravni - Memorandum o soglasju
- ECVET za novo evropsko skupno poklicno kvalifikacijo v turističnem sektorju “Evropski
interpretator dediščine”, vključujoč interpretator-gostitelj in interpretator-vodnik, ki sta opisana v
smislu učnih izidov (enota, deli enote , povezane ECVET točke) ter ustanovitev Evropske
korespondence za ocenjevanje, prenos in akumulacijo procesov, učnih izidov, doseženih v
formalnih, neformalnih in priložnostnih okoljih.
Cilj MoS je uveljavljanje ECVET na teritorialni in sektorski ravni, kar je bistvenega pomena, da bi
zainteresiranim strokovnjakom in pripravnikov omogočili učinkovito možnost, da pridobijo ali
podajo v preglednosti in priznavanje pridobljene učne izide, ki jih MoS opredeljuje. Zato je
potrebno, da se v vsaki državi oblikuje proces potrjevanja s strani pristojnih in zainteresiranih
ključnih akterjev, ki se je pričela v okviru projekta z vključitvijo projektnih partnerjev in pridruženih
organizacij: 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
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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).
Vključevanje v MoS ECVET s strani novih pristojnih in / ali zainteresiranih ključnih akterjev je
zelo potrebna, saj je le tako možno, da se preko njih neposredno vpliva na možnosti razširitve
predvidenega procesa ECVET: npr. sodelovanje javnih ustanov pristojnih v poklicnem
izobraževanju in usposabljanju omogoča teritorialno razširitev MoS, medtem ko je udeležba
sektorskih socialnih partnerjev in ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja
bistvenega pomena, da se zagotovi zainteresiranim strokovnjakom in pripravnikom konkretne
možnosti uporabe določb MoS v smislu priznavanja in potrjevanja doseženih povezanih učnih
izidov in kreditnih točk ECVET, v skladu z nacionalnimi in regionalnimi predpisi o certificiranju
formalnega, neformalnega in priložnostnega izobraževanja, preko organov certificiranja.

2. Priporočila za oblikovanje politik

1. 1. Evropska unija podpira, s posebnimi skupnimi načeli in orodij (zlasti Evropsko ogrodje
kvalifikacij - EQF, evropski sistem kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju
- ECVET, European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS in Europass),
preglednost in priznavanje učnih izidov in kvalifikacij: uporaba teh načel in orodij, s strani
javnih institucij, pristojnih za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter sektorskimi
socialnimi partnerji delavcev in delodajalcev v posebnih evropskih teritorialnih in
sektorskih kontekstih, je zelo pomembna za strokovnjake in pripravnike, saj daje konkretno
možnost preglednosti in priznavanju doseženih učnih izidov in s tem mobilnosti.
Pomembno je, da se omogoči učinkovito perspektivo mobilnosti zunaj nacionalnih meja (in
tudi na regionalni ravni, v državah članicah EU - kot v Italiji - v kateri je zakonodajna
pristojnost na kvalifikacije in certificiranje zadevi pripisati regij), sistemov poklicnega
izobraževanja in usposabljanja ter prepreči ovire za mobilnost v okviru posebnega sistema
poklicnega izobraževanja in usposabljanja in zlasti po sektorjih gospodarske dejavnosti,

INTERPRETING OUR EUROPEAN HERITAGE - LdV ToI: 2013-1- ES1-LEO05-66707. – Str. 4/7

ovire zunaj izobraževalnega sistema in zlasti tiste, povezane s priznavanjem učnih izidov,
pridobljenih v neformalnih in priložnostnih okvirih.

2. Po eksperimentalni uporabi in izvajanju skupnih evropskih načel in orodij za preglednost in
priznavanje učnih rezultatov in kvalifikacij, je razvita podpira EU prek posebnih finančnih
instrumentov v okviru evropskih programov (zlasti, pobude Leonardo da Vinci v okviru
programa Vseživljenjsko učenje in od leta 2014, v okviru programa Erasmus+). Pomembno
je, da se javne ustanove, ki so pristojne za poklicno izobraževanje in sektorski socialni
partnerji, učijo iz rezultatov, ki so bili pridobljeni preko eksperimentnih projektov ter
poskusijo v programih EU, ki so za to oblikovani.

3. Glede na to, da so programi EU, ki podpirajo eksperimentalno uporabo in izvajanje skupnih
evropskih načel in orodij za preglednost in priznavanje učnih izidov in kvalifikacij zasnovani
za ohranjanje večstranske pobude, ki bodo združevale različne vrste pristojnih in
zainteresiranih javnih in zasebnih organizacij v različnih EU državah, udeležba na teh
programih zahteva pristop mreženja, in s tem sposobnost zbrati ustrezne ključne akterje:
javne ustanove, pristojne za poklicno izobraževanje in usposabljanje, socialne partnerje
zadevnega sektorja, pa tudi ponudnike poklicnega izobraževanja in usposabljanja (in, če
program dopušča posege na akademski ravni, javnih institucij Pristojni v VŠ - Visoko šolstvo
in VŠ ponudnikih); poleg tega, če se obravnavana tematika nanaša na specifično področje
(kot je npr. interpretacija dediščine v tem projektu), morajo biti v mreženje vključene tudi
organizacije na področju tematike. Poleg tega, če upoštevamo projekt, "Interpretacija naše
evropske dediščine« in organizacije za poklicno izobraževanje in usposabljanje v
turističnem sektorju, se mora v mrežo (koordinacijski organ) zbrati ustreznih ključni akterji
in s tem omogočiti vrednotenje na nacionalni / evropski ravni: na primer, za javne
italijanske ustanove, pristojne za poklicno izobraževanje in turizem, je organi za
usklajevanje Conferenza delle regioni (Konferenca regij) in Conferenza Stato-regioni
(Konferenca država-Regija).

4. Z vidika turističnega sektorja, z interpretacijo dediščine lahko dosežejo nove ravni inovacij
in specializacije v turističnih produktov in storitev, kot je v upravljanju spomenikov, krajev
in znamenitosti. To vpliva neposredno na smernice v turizmu, saj opozori na obiskovalce v
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kakršnokoli interpretativnih in informativnih prostorih, kot so: turistične pisarne, ekomuzeji, klasični muzeji, spomeniki, dediščinske poti, arheološka in naravna območja, centri
za obiskovalce, in drugi centri lokalnih virov.

5. Strokovna profila "interpretator-gostitelj" in "interpretator-vodnik" sta lahko v prihodnosti
osnova za širše razumevanje strokovnega profila "interpretator dediščine" na evropski
ravni in s tem tudi omogoča vzpostavitev tržne diferenciacije, ki temelji na kakovosti
izvedbe programov the profilov. Ta razvoj profilov lahko zagotovi večjo konkurenčnost na
področju poklicev, povezanih z interpretacijo dediščine, ohranjanja dediščine in turizma.
Potreba in trend na področju turizma in prostočasnih dejavnosti predstavlja vključevanje
interpretacije dediščine in animacijo kot način za izboljšanje turistične izkušnje v kakršni
koli obliki in na različnih lokacijah, kot so naravni, podeželskih ali kulturni prostor.

6. Liberalizacija turističnih storitev v Evropi naredi to argumentacijo o kakovosti na področju
uspešnosti in konkurenčnosti turizma in z navezavo na interpretacijo dediščine, še bolj
potrebno, kot v preteklih desetletjih. V večini držav, vključenih v projekt, obstajajo redke
priložnosti za strokovnjake, ki se usposabljajo na področju interpretacije dediščine na
področju turizma, zato je izvajanje prihodnjih treningov kot posledica tega projekta je zelo
priporočljiva.
V tem kontekstu lahko služi tudi kot pomembna točka na srečanja med sektorjem dediščine
in turizma, ki imajo še vedno velik izziv za ustvarjanje sinergij v naslednjih desetletjih.

7. Nekaj zelo specializiranih področjih, kot so gurmanski turizem in naravi turizem, imajo
veliko večje neposredne koristi z uvedbo interpretacije dediščine. V okviru turizma, se
lahko interpretacijo dediščine uporabi za vse segmente, in za vse profile povpraševanja.
Prav tako je zelo nujno vključiti elemente dostopnosti v načrte in storitve interpretacije
dediščine, preko elementov kot so ITC, saj so eno bistvenih orodij pri krepitvi in upravljanju
turizma izkušenj.
Kompetence so opredeljene tudi za namene konkurenčnosti strokovnjakov, drugih ključnih
področji. Tako lahko preko orodij interpretacije, tudi strokovnjaki drugih področji, spoznajo
marketinška in komunikacijska orodja, kar je bistvenega pomena za strokovnjake, ki
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delujejo samostojno ali kot samozaposleni. Ti predstavljajo pomemben segment v tej
skupini.
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