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…. SPLOŠNO

Drugo partnersko srečanje je bilo med 8. in 9. februarjem 2010 v Portu na
Portugalskem. Predstavljene so bile smernice za gradnjo učnih izidov in
enot (Delovni paket št. 3). Gradnji tega instrumenta je sledila analiza in
primerjava vseh elementov značilnih za poti izobraževanj, ki obstajajo v
nacionalnih okvirih po partnerskih državah (Italija, Francija, Portugalska,
Slovenija) s sklicevanjem na opise izobraževanj izbranih za prihodnje
testiranje sistema ECVET s poudarkom posebej na:
- načrtovanju in izvedbi;
- vsebini (v smislu znanj, spretnosti in kompetenc);
- vrednotenju učnih izidov;
- validaciji učnih procesov
Smernice so podlaga za razdelitev učnih modulov, ki so značilni za
izobraževalne programe, v okvire učnih enot.
V tem trenutku je delo prepoznavanja učnih izidov končano. Na podlagi
tega bo dan predlog za gradnjo učnih izidov v okviru učnih enot s
povezanimi krediti za vsako učno enoto posebej.

… & PO DRŽAVAH PARTNERJEV
CST- Centro Italiano di
Studi Superiori sul
Turismo e sulla
Promozione Turistica,
Italy –
e.schiaffella@cstassisi.eu
Vir: www.cstassisi.eu

Na strani italijanske Nacionalne točke (promovira jo Evropska unija,
italijansko ministrstvo za delo, zdravje in socialno politiko), je narejena baza
poklicnih kompetenc. Spletni prostor je namenjen za zbiranje in
sistemizacijo informacij, ki jih pripravljajo institucionalni in socialnih subjekti
v Italiji, v zvezi z vsebino, ki opredeljuje nacionalni sistem minimalnih
strokovnih standardov, standardov za priznavanje in certificiranje
kompetenc in standardov v izobraževalnih programih. V tem trenutku je na
področju turizma opredeljenih 16 obširnih opisov (figure banda Larga ali
FBL) v smislu opravljenih dejavnosti (raven in kontekst). Opisom so
primerno priključene t.i. kompetenčne enote.
Ti standardi so opisani na spletni strani:
http://www.nrpitalia.it/isfol/nup/admin/aep_rep.php
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Provincia di Perugia, Italy
adriano.bei@provincia.peru
gia.it

Z regionalnim zakonom z dne 18/01/2010 je regija Umbrija odobrila prvi del
Regijske baze standardov. Baza vključuje 44 profilov / kompetenc
sestavljenih iz 261 ločenih kompetenčnih enot, od katerih jih je 40, ki so
skupne v 2 ali več profilih / sistemih in 221 za posebne posamezne profile /
sisteme. Profili pripadajo številnim poklicnim sektorjem, vključno s hotelsko
recepcijo in turističnimi storitvami, tudi znotraj drugih opisov profilov;
turistični vodnik, specialni vodnik, okoljski turistični vodnik, direktor hotela in
direktor turistične agencije.
Na podlagi omenjenega regionalnega zakona se uporabljajo naslednji
certifikatni modeli za poklicno izobraževanje in usposabljanje v regiji:
- Potrdilo udeležbe posameznega izobraževalnega tečaja
- Učno potrdilo v zvezi s posamezno učno aktivnostjo
- Potrdilo o spremljanju in vrednotenju posameznega izobraževalnega
tečaja
- Potrdilo o usposobljenosti (nanašajoč se na učne izide, pridobljene v času
izobraževanja).
Baza je del splošnega okvira za politiko izobraževanja in zaposlovanja v
regiji Umbrija, ki je namenjena gradnji sistema kvalifikacij in spričeval v
skladu z nacionalnimi in evropskimi usmeritvami, zlasti glede ECVET.

Sviluppo & Competenze,
Sv&Co Srl, Italy
s.ricci@sviluppoecompeten
ze.it

4. Seminar ECVET na temo "Eno leto kasneje - Dosedanji napredek" je
potekal v Rimu 18. in 19. februarja 2010. Ta seminar je predstavil
priložnost za izmenjavo in primerjavo med ECVET pilotnimi projekti. Prvi
dan sta bili oblikovani dve delovni skupini, v kateri je vsak udeleženec (v
imenu partnerstev) prikazal izvedene aktivnosti in metodološke odločitve s
poudarkom
na
rezultatih
/
doseženih
rezultatih.
Drugi dan, na plenarnem zasedanju, so udeleženci razpravljali o različnih
pristopih izbranih za preskušanje, izvajanju v drugih sektorjih,
prenosljivosti doseženih proizvodov / rezultatov in elementov, značilnih za
prihodnja partnerstva, ki nameravajo prispevati k izvajanju ECVET
sistema.
Predstavitve udeležencev so na voljo na spletni strani:
www.ecvet-projects.eu

2

CPI - Center Republike
Slovenije Za Poklicno
Izobraževanje, Slovenia
barbara.kuncic@cpi.si
Vir:
http://sl.kadis.si/drugadejavnost/z-razvojemzaposlenih-do-vecjeuspesnosti-zakljucnakonferenca-projektaabata/

V Hotelu Slon v Ljubljani je bila 10. decembra 2009 konferenca na temo »Z
razvojem zaposlenih do boljše uspešnosti«, ki se nanaša na projekt
Leonardo da Vinci - ABATA – Assessment Based Training for Human
Resources
in
Tourism.
Konferenco je organiziral Kadis, vodilni partner v projektu Abata in
Nacionalno turistično združenje, projektni partner. Predstavljeno je bilo; kako
lahko vsako podjetje izboljša svojo konkurenčnost s sistematičnim delom
zaposlenih. Konkretno so bile predstavljene izkušnje v projektu Abata, kjer
so bile razvite tehnike in metode ocenjevanja potreb po usposabljanju
zaposlenih. Razviti in izvajani so bili tudi prilagojeni programi krepitve mehkih
veščin.

http://www.abataproject.eu
/en/

Consultis – Consultoria
Empresarial, Unipessoal,
Lda, Portugal
asdias@consultis.pt
Vir: www.mctes.pt

Na zasedanju Evropskega sveta za izobraževanje v Bruslju dne
15/02/2010, je minister za znanost, tehnologijo in visoko šolstvo predstavil
pogodbo o zaupanju, ki jo je nedavno podpisala portugalska vlada z vsemi
javnimi visokošolskimi zavodi in univerzami. Pogodba sklenjena na
Portugalskem je mednarodno priznana kot inovativni model pogodbenih
ciljev na nacionalni ravni z vsemi visokošolskimi ustanovami.
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