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WP 6 – Izmēģinājuma testēšana Saprašanās memoranda MoU
ECVET īstenošanai – profesionāliem datiem dabas un lauku tūrismā

Vienotais modelis ECVET
apmācību līgumiem Eiropā
apraksta procesus, kuru mērķis ir veicināt jaunu Eiropas kvalifikāciju “Vides
pedagogs”, “Dabas un lauku tūrisma gids” un “Lauku tūrisma naktsmītņu
menedžeris” atpazīstamību un saistītie mācību rezultāti un ECVET kredītpunkti
saskaņā ar
Saprašanās memorandu - MoU ECVET
attiecīgajai profesionālajai kvalifikācijai
un
Nacionālie un/ vai Reģionālie noteikumi par caurspīdīgumu un kompetenču,
kvalifikāciju atpazīstamību Pilottesta reģionos

Modeļa izveidošanas datums : 2013.gada aprīlis
Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un
Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

VIENOŠANĀS
Projekts “Eiropas Dabas Sistēma: dabas tūrisma profesionālo kvalifikāciju
salīdzinājums un izglītības atzīšana Eiropas valstīs” (ENS) ir daudzpusēja intervence
inovāciju pārnesei (ToI), kas norit Leonardo da Vinči Mūžizglītības programmā no
2007 -2013.gadam.
Projekts tiek finansēts ar prioritāti “ECVET mācību rezultātu un kvalifikāciju
caurspīdīgumam un atzīšanai (LEO-TraInno-11)” Leonardo da Vinči inovāciju pārneses
grupā, un tā mērķis ir piemērot Eiropas instrumentus un sistēmu un kā tāda tā mērķis
ir piemērot Eiropas instrumentu un sistēmu EQF un ECVET cilvēkiem, kas darbojās
dabas un lauku tūrisma sektorā, jo īpaši izmantojot Saprašanās memorandu ECVET
jaunām Eiropas kvalifikācijām “Vides pedagogs”, “Dabas un lauku tūrisma gids un
“Lauku tūrisma naktsmītņu menedžeris” definējot kvalifikācijas mācību jomas, apzinot
kvalifikācijas nacionālo ietvarstruktūru un sistēmu (Mācību līgumi, Kredītpunktu
piešķiršana, Pārneses apstiprināšana un uzkrāšana) caur saistītajām profesionālās
izglītības programmām ar elastīgām apstiprināšanas iespējām, pārnesi un
atpazīstamību, kas sasniegta formālā, neformālā un neoficiālā kontekstā.
Projekta konsorcijs un saistītie partneri ietver svarīgus nozares pārstāvjus,
nevalstiskās organizācijas, kā arī profesionālās izglītības iestādes, kas darbojas dabas
tūrisma sektorā valstiskā, nacionālā un vietējā līmenī (Itālijā, Aris Formazione e
Ricerca Società Cooperativa un Consorzio Itaca; Spānijā, Koan Consulting SL un
Fundacion Ecoagroturismo; Vācijā, KATE-Kontaktstelle für Umwelt & Entwicklung;
Latvijā, Latvijas lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"; Austrijā, BEST Institut für
berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH), valsts iestādes, kas ir
kompetentas profesionālās izglītības un tūrisma jomā reģionaļā līmenī (jo īpaši, Itālijā
Umbria reģionā) un arī organizācijas, kas specializējas komunikācijā Eiropā (Beļģijā
Diesis Coop scrl-fs).
Projekta mērķis ir organizēt un realizēt ECVET procesu 4 pamatsoļos:
- 1.fāze – Eiropas Partnerības izveide: lai noteiktu atbilstību starp kvalifikāciju
(vienības un kredītpunkti), izglītības rezultātiem un mācību rezultātiem, kā arī
novērtēšanas, nodošanas un apstiprināšanas (vienības/ vienības daļas). Partnerībā
piedalās projekta partneri, sociālie partneri, kas darbojas dabas tūrisma nozarē un
valsts iestādes, kas ir kompetentas profesionālajā izglītībā un tūrisma jomā no
dažādām valstīm, kas ir parakstījušas Saprašanās memorandu;
- 2. fāze – ECVET mācību līgumi: definēšana un parakstīšana (paraksta profesionāļi
un praktikanti, kuri ir ieinteresēti attiecīgo profesionālo kvalifikāciju atzīšanā,
saistītie uzņēmumi un attiecīgās profesionālās izglītības iestādes) individuālo
mācību līgumus ECVET paraksta, saskaņā ar Saprašanās memorandu, mācību
process formālās, neformālās un neformālās izglītības un ar to saistītie ECVET
kredītpunkti jāiegūst, lai iegūtu kvalifikāciju.
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3.fāze - ECVET Kredītpunktu piešķiršana: profesionālās izglītības nodrošinātāji veic
iesaistīto profesionāļu un praktikantu novērtēšanu mācību procesa beigās, piešķirot
ECVET kredītpunktus par mācību rezultātiem izmantojot Europass kvalifikāciju
apliecinošos dokumentus
4. fāze – piešķirto ECVET kredītpunktu pārnese, apstiprināšana un uzkrāšana
nozaru un teritoriālās profesionālajās izglītības sistēmās, kas iesaistītas Saprašanās
memorandā un ir saskaņā ar valsts un reģionālajiem noteikumiem par sertifikācijas
veidiem un procedūrām, formālo un neformālo mācību atzīšanu, kvalifikācijas
struktūrām.

Projekta īstenošanas process ļauj definēt un formalizēt visiem iesaistītajiem Eiropas
partneriem Saprašanās memorandu - MoU ECVET vienotai Eiropas profesionālajai
kvalifikācijai “Vides pedagogs”, “Vides un lauku tūrisma gids”, un “Lauku tūrisma
naktsmītņu vadītājs”, aprakstot tos saistībā ar darbībām, uzdevumiem, prasmēm un
zināšanām, mācību rezultātu vienību un korespondenci starp struktūrvienībām un
saistītajiem kredītpunktiem (skatīt Vienošanās memoranda pielikumu Nr. 1).
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