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Ievads
“Politikas ieteikumi”, kas izriet no šī dokumenta ir adresēti attiecīgajiem nozaru un
teritoriālajiem lēmumu pieņēmējiem vietējā, reģionālā, nacionālā un Eiropas līmenī,
kas ir kompetenti vai saistīti ar profesionālās izglītības un apmācību nozari, kā arī
tūrisma
nozarē:
citiem
vārdiem
sakot,
valsts
iestādes
kompetentas
profesionālajā izglītībā un tūrismā, tūrisma sociālajiem partneriem un
profesionālajām organizācijām.
Šie lēmumu pieņēmēji ir atslēgas cilvēki apstiprināšanas un īstenošanas procesā
nozaru un teritoriālā līmenī, lai ieviestu Eiropas Leonardo da Vinči projektu
“Eiropas Dabas Sistēma - ENS: process, lai ieviestu caurspīdīgumu un atzītu izglītības
rezultātus un profesionālu personu kvalifikācijas dabas tūrisma nozarē Eiropā”, kas
balstās uz kompetenču un kvalifikāciju caurspīdīgumu un atpazīstamību
cilvēkiem, kas darbojas dabas tūrisma sektorā, piemērojot Eiropas instrumentu un
sistēmu European Qualification Framework - EQF, European Credit System for
Vocational Education and Training - ECVET, un Europass.
EDS projekta dzīves cikla galvenais rezultāts (Oktobris 2011 – Septembris 2013), ir
definīcija un formalizēšana Eiropas līmenī (Vīne, 29/02/2013 un 01/03/2013)
Saprašanās memorandam – MoU ECVET Eiropas kvalifikācijai dabas balstītai un
lauku tūrisma nozarē, kas attiecas uz konkrētām nozaru profesionālajiem rādītājiem
Vides pedagogam, Dabas un lauku tūrisma gidam, lauku tūrisma vadītājam, aprakstā
saistībā ar mācību rezultātiem (vienības, daļas vienības, saistītie ECVET kredīti), un
izveido Eiropas saraksti saistībā ar novērtējuma, nodošanu, un uzkrāšanas
procesiem mācību rezultātiem, kas sasniegti formālā, neoficiālā un neformālā
izglītībā.
Būtībā ECVET Saprašanās memoranda mērķis ir izpilde teritoriālā un nozaru līmenī. Ir
būtiski sniegt ieinteresētajiem speciālistiem un praktikantiem efektīvu iespēju iegūt
lielāku caurredzamību un iegūto mācību rezultātu, kas aprakstīts Saprašanās
memorandā. Katrā valstī Saprašanās Memoranda atzīšanas process jāveic ar
kompetentām un ieinteresētām pusēm, sākot ar projektu, tā partneriem un
iesaistītajām organizācijām: profesionālās izglītības organizācijas un pārstāvji, kā arī
mazie un vidējie uzņēmumi, kas darbojas dabas tūrisma jomā nacionālā, reģionālā un
vietējā līmenī (Itālijā, Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa un Consorzio
Itaca; Spānijā, Koan Consulting SL un Fundacion Ecoagroturismo; Vācijā, KATEKontaktstelle für Umwelt & Entwicklung; Latvijā, Latvijas lauku turisma asociacija
"Lauku celotajs"; Austrijā, BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und
Personaltraining GmbH), sabiedriskās institūcijas, kas ir kompetentas profesionālajās
izglītības iestādēs un tūrisma nozarē reģionālajā līmenī (it īpaši Itālijā Umbria reģionā)
un Eiropas komunikācijā specializētās organizācijas kā Beļģijā Diesis Coop scrl-fs.
Saprašanās Memoranda ECVET ir svarīgi iesaistīties jauniem kompetentiem
un/ vai ieinteresētām personām, jo no tām ir tieša ietekme uz iespējām un ECVET
paplašināšanu, piemēram, valsts institūcijām, kas kompetentas profesionālajā izglītība
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dalība noteiks teritoriālo paplašināšanu Saprašanās memoranda noteikumu
piemērošanai. Savukārt nozaru sociālajiem partneriem un profesionālās izglītības
sniedzējiem līdzdalība ir būtiska, lai nodrošinātu ieinteresētajiem speciālistiem un
praktikantiem iespējas piemērot Saprašanās memoranda noteikumus attiecībā uz
atzīšanu un sasniegtajiem saistīto studiju rezultātiem un ECVET kredītpunktu
sertificēšanai saskaņā ar nacionālo un reģionālo sertifikācijas noteikumu veidiem un
procedūrām, formālo, neformālo un neoficiālo izglītības apliecināšanu, kvalifikācijas
struktūras.

Politikas ieteikumi
1) Eiropas Savienība atbalsta ar speciāliem kopējiem principiem un instrumentiem (jo
īpaši, European Qualification Framework - EQF, European Credit System for
Vocational Education and Training - ECVET, European Credit Transfer and
Accumulation System - ECTS un Europass), pārskatāmību un mācību rezultātu
atzīšanu un kvalifikāciju: no šiem principiem un instrumentiem, ar valsts
kompetentajām institūcijām profesionālajā izglītībā un nozaru sociālajiem
partneriem, darba ņēmēju un darba devēju īpašās Eiropas teritoriālo un nozaru
kontekstā, pieteikums ir ļoti svarīgi, lai darba ņēmēji un praktikanti, jo konkrētā
iespēju pārredzamību un atzīšanu sasniegtajiem rezultātiem, ir priekšnosacījums,
lai nodrošinātu efektīvu mobilitātes perspektīvu pāri nacionālām robežām (kā arī
reģionālām ES valstīs, kā Itālijā, kur likumdevēja kompetenci par kvalifikācijas un
sertifikācijas jautājumiem ir saistīti ar reģionu) profesionālās izglītības sistēmas,
šķēršļi mobilitātei konkrētā profesionālā izglītības sistēmā un īpaši pāri
saimnieciskās darbības nozarēm, šķēršļi ārpus izglītības sistēmām, un jo īpaši tos,
kas saistīti ar mācību rezultātu atzīšanu, kas iegūti formālās un neformālās
izglītības kontekstā.
2) Tā kā eksperimentālā piemērošanu un ieviešanu Eiropas kopīgajiem principiem un
instrumenti pārredzamības un mācību rezultātu un kvalifikāciju, tas ir, ko atbalsta
ES ar īpašu finanšu instrumentu ietvaros Eiropas programmām (jo īpašu atzīšanu,
Leonardo da Vinči iniciatīvas saskaņā ar Mūžizglītības programmu un līdz 2014 ar
jauno Erasmus visiem programmā), tas ir ļoti svarīgi, ka valsts iestādes, kas ir
kompetentas profesionālās izglītības sektorā un nozaru sociālajiem partneriem var
mācīties no realizētajiem eksperimentu rezultātiem, kā arī mēģināt piedalīties šajās
programmās.
3) Ņemot vērā, ka ES programmas, kas atbalsta eksperimentālu piemērošanu un
Eiropas kopīgo principu īstenošanu un instrumenti pārredzamības un mācību
rezultātu un kvalifikāciju atzīšanu, ir iecerētas, lai saglabātu daudzpusējas
iejaukšanos integrējot dažāda veida kompetentu un ieinteresētajām valsts un
privātajām organizācijām dažādās ES valstīs, dalība šādās programmās ir
nepieciešama tīkla pieeja, kas spēj savākt attiecīgos galvenos dalībniekus: valsts
institūcijas, kas ir kompetentas profesionālajā izglītībā, nozares sociālie partneri,
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profesionālās izglītības sniedzēji ( un ja programma ļauj intervences akadēmiskajā
līmenī, valsts iestādes, kas ir kompetentas augstākajā izglītībā, arī augstākās
izglītības sniedzēji), turklāt, ja intervence attiecas uz konkrēto attiecīgo jautājumu
(kā tūrisms ENS), šī tīkla pieeja ir paplašināta arī valsts kompetentajām
institūcijām par konkrēto jautājumu. Bez tam, ņemot vērā ENS un profesionālo
izglītību tūrisma nozarē, šī tīkla pieeja varētu perspektīvā celt koordinācijas
struktūras apkopot valsts/ Eiropas mēroga nozīmīgiem aktieriem tipoloģiju:
piemēram, sabiedriskās Itālijas kompetentajām institūcijām profesionālajā izglītībā
un tūrisma koordinācijas struktūras Conferenza delle Regioni (konference
reģioniem) un Conferenza Stato-Regioni (Valsts – reģioni konference).
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