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Priekšvārds: EDS WP 6 pilottesta mērķi, aktivitātes un produkti

6.darba grupas mērķis EDS projektā bija īstenot praksē, lai novērtētu tās efektivitāti,
pasta uz lietotāju prasībām un to atbilstību valsts / reģionālām nozaru profesionālās
izglītības sistēmās ,Saprašanās memorands - SM ECVET Eiropas kvalifikāciju dabas
balstītas un lauku tūrisma nozarē, ar ko izveido Eiropas sarakste saistībā ar
novērtējuma, nodošanu , un uzkrāšanās procesiem mācību rezultātiem , kas sasniegti
formālas, neoficiālas un neformālas izglītības profesionālo rādītājiem dabas balstītas
un lauku tūrisma nozarē ( vides pedagogs , dabas un lauku tūrisma ceļvedis , un
lauku un lauku tūrisma naktsmītņu vadītājs ), kas iekļauta kopējā Eiropas perimetra
kopīgi ar partneriem. SM tika oficiāli parakstīta Vīnē ( AT ) ,29/02/2013 un
01/03/2013, ar projekta partneriem un saistītām organizācijām: pārstāvniecības un
profesionālās izglītības organizācijām, kā arī MVU , dabas balstītas tūrisma nozarē
valsts, reģionālā 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 institūcijas
kompetencē profesionālajā izglītībā un tūrisma matērijas reģionālā līmenī (jo
īpašiItālijas Regione Umbria), un Eiropas komunikāciju specializētajām organizācijām,
piemēram, Beļģijas Diesis Coop SCRL – fS.
Eksperimentēšana, sākot no SM definīcijas un paraksts (ECVET 1.solis) ir uzsākusi
īstenot visa ECVET procesā:
- Mācību līgumus ECVET: definīcija un paraksts (ar darba ņēmējiem un
praktikantiem, kurus interesē ar profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, kas izveidota
ar MoU, pēc attiecīgo PIA sniedzējiem un, ja to pieprasa valsts / reģionālo
noteikumi par profesionālās izglītības, valsts iestāžu, kurām ir kompetence par
liekot pārredzamību un mācīšanās rezultātu atzīšanu un kvalifikācija) atsevišķu
mācību līgumus ECVET apraksta, saskaņā ar SM un valsts / reģionālo noteikumi
par profesionālās izglītības, mācību process formālās, neformālās un neformālas
izglītības, un ar to saistītie ECVET kredītpunkti jāiegūst līdz iegūt kvalifikāciju
(ECVET 2 posms);
- ECVET Kredīti Apbalvošana: beigās, liekot lielāku caurredzamību un mācīšanās
rezultātiem procesu atzīšanu, piešķirot ar iesaistītajiem darbiniekiem un
praktikantiem, ar attiecīgo PIA sniedzējiem (un, ja to pieprasa valsts / reģionālo
noteikumi par profesionālās izglītības, valsts institūcijas, kam ir kompetence
ieviešot pārredzamības un mācību rezultātu / kvalifikāciju atzīšanu), ECVET
kredītpunktu, kas saistīti ar pārbaudītajiem mācību rezultātiem, izmantojot
Europass apliecības pielikums (ECVET 3 posms);
- Pārnese, apstiprināšana un uzkrāšanos piešķirto ECVET kredītu nozaru un
teritoriālo PIA sistēmās iesaistīto SM, saskaņā ar nacionālo un reģionālo
noteikumiem par sertifikācijas veidiem un procedūrām, formālo, neformālo un
neoficiālo mācību atzīšanu, kvalifikācijas struktūras (ECVET 4 solis).Šie
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eksperimenti ir iesaistīti 104 darbinieki un praktikantiem, visās iesaistītajās valstīs
(41 Itālijā, 15 Vācijā, 15 Austrija, 18 Spānijā, 15 Latvijā), kuru ir parakstījusi arī
Learnig nolīguma ECVET.
Izmēģinājuma testēšanas process bija divi starpposma rezultāti, ko pārstāv definīcijā
mācību līgumus ECVET Eiropas kopējo modeli, un ECVET Credit apbalvošanas Eiropas
kopējo modeli, kas balstās uz Europass apliecības pielikums.
Visa ECVET izmēģinājuma tests izpildi valsts / reģionālā līmenī SM ECVET par Eiropas
kvalifikāciju dabas balstītas un lauku tūrisma nozarē vides pedagogs, dabas un lauku
tūrisma, atpūta un lauku un lauku tūrisma naktsmītņu vadītājs realizēti Pirmajā darba
programmā 6 no ENS projektā ir aprakstīts šajā ziņojumā: tikai aprakstu par iepriekš
minēto kopējo modeļiem, šis pēdējais presei par ECVET izmēģinājuma testu, ir
formulēta vairākās daļās, katru vienu konkrētu katram iesaistītās valsts.
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Kopējie instrumenti EDS WP 6 pilottesta aktivitātēm
Vienotais Eiropas modelis ECVET apmācību līgumiem
Kopējais Eiropas modelis apmācību līgumus ECVET ir definējusi ENS partneri kā
prototips, kas konkrēti izmantotās laikā izmēģinājuma testa izpildes teritoriālā līmenī
Saprašanās memoranda - SM ECVET par Eiropas kvalifikācijudabas bāzes un lauku
tūrisma nozarē, pie mērķi definīcijas un parakstu atsevišķu līgumu starp profesionālās
izglītības darbiniekiem un praktikantiem no dabas balstītas un lauku tūrisma nozarē
ieinteresētajām uz mācīšanās rezultātu atzīšanu un profesionālās kvalifikācijas, kas
izveidota ar Memoranda, attiecīgo profesionālo izglītības sniedzējiem un, ja to
pieprasa valsts / reģionālo noteikumi par profesionālās izglītības, valsts iestādes, kam
ir kompetence, ieviešot pārskatāmības un atzīšanas mācību rezultātu un kvalifikāciju,
lai aprakstītu un noformēt saskaņā ar SM un valsts / reģionālo noteikumi par
pārredzamību un mācīšanās atzīšanu rezultāti un kvalifikācija , kas ir spēkā teritorijās,
uz kurām attiecas izmēģinājuma testu, mācību process formālās, neformālās un
neformālas izglītības un ar to saistīto ECVET kredītpunktu jāiegūst, lai iegūtu
profesionālo kvalifikāciju.
Kopējā Eiropas modelis mācību līgumus ECVET nosaka un piemēro ENS veido ar
kopēju Eiropas daļā, kas attiecas uz SM, un dažādās teritoriālajās integrējot daļām,
kas attiecas uz tiesību aktiem par profesionālo kvalifikāciju, ko piemēro šīm
teritorijām (viena konkrēta versija tika noteikta Itālijā, par Umbrijas reģionā, jo
reģionu kompetencē PIA, kas izveidota ar Itālijas Konstitūcijas, viens Spānijā, Austrijā
viens, Vācijā viens, jo Latvijā.
Faktiski, tad to ieviešot pārskatāmības / mācīšanās rezultātu atzīšanu, pat ja tas
balstās uz pašu SM procesu īpašības, ir atšķirīgs katrā ENS valstī (un Itālijā, kas katrā
reģionā, ņemot vērā reģionālo kompetenci attiecībā uz profesionālās izglītības un
apmācības jomā, kas reproducēt valsts līmenī un to pašu profesionālās izglītības
sadrumstalotību, kas pastāv starp Eiropas valstīm), kas saskaņā ar valsts un / vai
reģionālo likumu profesionālās izglītības jomā. Tādējādi, ENS partneri ir strādājuši par
kopējo modeli studiju līgumu ECVET arī ņemot vērā nepieciešamību tās pielāgošanu
katram teritoriālā kontekstā (un noteikumus), nosakot to ar "kopējo daļu", kas cieši
saistītas ar SM un derīgs katru pieteikumu teritorija, un ar teritoriālo daļu, kas
pielāgots katras konkrētās valsts un / vai reģionālā likumdošanas kontekstu, ar
būtiskas atšķirības.
Visi teritoriālās versijas definēti un izmantoti saskaņā ENS izmēģinājuma testu, ir
lejupielādējams
publiskajā
atklātā
zonā
ENS
mājas
lapā
(www.europeannaturesystem.eu).
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Vienotais Eiropas modelis ECVET kredītpunktiem
Vienotos Eiropas ECVET kredītpunktus EDS partneri ir definējuši kā prototipu, kas
konkrēti izmantotās beigās procesu un procedūru (uzsākta izmēģinājuma testēšana
teritoriālā līmenī Saprašanās memoranda – MoU ECVET Eiropas kvalifikācijas, kas
balstītas uz dabas un lauku tūrisma nozari), kuras mērķis ir īstenot pārredzamību un
atzītus studiju rezultātus, kas sasniegti oficiālās, neformālās izglītības, profesionālās
izglītības darbiniekiem un pasniedzējiem, kas darbojas dabas un lauku tūrisma nozarē
ieinteresētas, lai iegūtu ECVET kredītpuntkus un profesionālo kvalifikāciju, kas
izveidota Eiropas līmenī.
Tāpat kopējā Eiropas modeli mācību līgumus ECVET (un to pašu iemeslu dēļ), arī
ECVET Kredīti līgumslēdzējām modelis satur kopīgus Eiropas daļām, kas attiecas uz
aprakstu jaunās Eiropas kvalifikāciju ar dabas balstītas un lauku tūrisma nozarē vides
pedagogs, dabas - un lauku tūrisms, atpūta, un lauku un lauku tūrisma naktsmītņu
vadītājs, kas izveidota ar Saprašanās Memorandu, kā arī dažādām teritoriālajām
integrēšana daļas (attiecībā uz Itāliju, viens Umbrijas reģionā, jo reģionālo
kompetenci par profesionālo izglītību, kas izveidota ar Itālijas Konstitūcijas, Spānijā,
viens, viens Austrijā, viens Vācijā, viens Latvijā), lai katrā teritorijā nodarbojas ar SM
īstenošanu, kas attiecas uz konkrētiem tiesību aktiem par profesionālās kvalifikācijas
piemērojama šajās teritorijās, saistītajiem kompetentajām iestādēm, piešķirot
sertifikātu, un valsts / reģionālās iestādes sniedz akreditācijas / atzīšanas sertifikāta.
Vienotais Eiropas ECVET kredītpunktu piešķiršanai ir formultēts pirmajā daļā, kurā
modeļus definēti valstu/reģionu tiesību aktos ar mērķi mācību kredītpunktu
piešķiršanai, lai katrā teritorijā nodarbojas ar profesionālās izglītības īstenošanu, un
tad nākamjā kopējā daļā, ko definē pamatojoties uz Eiropas apliecības pielikuma
struktūru, leicina angļu valodā, un katrā valodā attiecīgo teritoriju (Itālija, Vācijas,
Spānijas, Latvijas un arī Francijas), nosaukums sertifikāta profils prasmju un
kompetenču, pieejamo darbu klāstam, lai sertifikāta īpašnieka, oficiāls pamats
apliecībai par katru attiecīgajā teritorijā, lai oficiāli atzītās veidi apliecības iegūšanai.
Pilna versija vienotajam ECVET Eiropas modelim kredītpunktu sertifikāta piešķiršanas
definētas EDS izmēģinājuma testēšanās, ir lejupielādējama EDS mājaslapā
(www.europeannaturesystem.eu).

6

EDS WP 6 pilottestēšana partnervalstīs : ITĀLIJA
Itālijā, kurā pilots tests tika realizēts reģionā Umbrijas (Itālijas reģioniem ir ekskluzīva
likumdošanas kompetence, profesionālās izglītības un apmācības jomā, un ir atbildīgi
par attīstību un PIA mācību programmas), Itālijas konsorcijs un ar to saistītie partneri
ir ilgstoša:
- Pirmkārt, procesa pielāgošanu profesionālo skaitļiem noteikti un noformēs
memorandu ar mērķi formālās iekļaujot tos reģionālajās kvalifikācijas ietvariem
Umbrijas reģiona (Repertorio dei Profili Professionali della Regione Umbria)
sākuma, lai ļautu atzīšana attiecīgo mācību rezultātu, profesionālo kvalifikāciju un
saistīto ECVET kredītiem, saskaņā ar reģionālajām piemērojamiem noteikumiem
par profesionālo kvalifikāciju (jo īpaši , jo Umbrijas reģionā, DGR 1429/2007 sauc
arī par " kredītu direktīva", un tās vēlāk izmaiņas un integrāciju). Pēc mērķi
pielāgošanās / ievietošana no profesionālās skaitļiem vides pedagogs, dabas un
lauku tūrisma, atpūta un lauku un lauku tūrisma naktsmītņu vadītājs , kas
izveidota saskaņā ar saprašanās memorandu, kas uz Umbrijas reģiona
kvalifikācijas ietvarstruktūru, Itālijas konsorcijs un ar to saistītie partneriem sākusi
dialogu par integrāciju kompetences raksturo jau esošos reģionālos skaitļus "Guida
ambientale escursionistica con eventuali specializzazioni Equestre, speleologica,
cicloturismo" (Tūrisma ceļvedis ar iespējamo zirgu pētījumā, speleoloģiju,
velosipēdu touring specializāciju) un "Sistema di competenze necessarie svolgere l'
Attività di educazione ambientale alla sostenibilità" (kompetences sistēma
nepieciešama, lai veiktu vides izglītību ilgtspēju), kā arī jaunu reģionālo
profesionālu skaitli, kurš atbilst "Lauku un lauku tūrisma naktsmītņu pārvaldnieks",
kas izveidota saskaņā ar saprašanās memorandu;
- Otrkārt, paralēli, mobilizācijas reģionālā līmenī valsts iestāžu un profesionālās
izglītības un apmācības sniedzējiem, kuru kompetence, saskaņā ar teritoriālās
noteikumiem par profesionālo kvalifikāciju, lai aktivizētu un uzturēt mācību
rezultātus un kvalifikācijas atzīšanas procesu, lai ieinteresētajām Umbrijas
darbiniekiem un praktikantiem;
- Visbeidzot, un jo īpaši, betona aktivizēšanas, 40 Umbrijas darbiniekiem un
praktikantiem, kas darbojas dabas balstītas un lauku tūrisma nozarē ieinteresēts
gūt ECVET kredītpunktus un profesionālā kvalifikācija, kas noteikti Eiropas līmenī,
SM, par procesiem un formālo procedūru (jo it īpaši, sākot no parakstīšanas
mācību līgumus ECVET, darbības mērķis ir īstenot pārredzamību un atpazīt jau
iegūto studiju rezultātu un piedēvēt mācību kredītus, lai skaidri paredzētas
elastīgas profesionālās izglītības programmas, lai iegūtu kvalifikāciju) saskaņā ar
Memoranda saturu un teritoriālā izpildāmi noteikumi par profesionālo kvalifikāciju.
Minētie dokumenti, un ECVET mācību līgumi, ir lejupielādējams publiskajā atklātā
zonā ENS mājas lapā: www.europeannaturesystem.eu 1.

1

Šajā mājas lapā, parakstītie Studiju līgumi tiek uzrādīti, jo par privātās dzīves jautājumu noteikumiem, bez vārda un
uzvārda par attiecīgo darbinieku un praktikantu. Tā vietā, vārds un uzvārds šo personu tiks noteikts noslēguma
ziņojumā par ENS projektu, kas adresēts LDV Itālijas Nacionālajā aģentūrā.
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EDS WP 6 pilottestēšana partnervalstīs : SPĀNIJA
Spānijā, izmēģinājuma pārbaude tiks veikta ar ekspertiem no visas valsts, sadarbībā ar
profesionālās izglītības sniedzējiem, piemēram, Centro de Referencia Nacional para
Agroturismo (Merida), vai Escuela Internacional de Turismo Rural (Granada, Andalūzijā).
Spānijas saistītie partneri ir ilgstoša:
- Pirmkārt, sākot no procesa pielāgošanu profesionālo skaitļiem noteikti un noformēs
memorandu ar mērķi formālās ievietošanas no tiem saskaņā ar valsts kvalifikāciju
sistēmā Spānijā , lai varētu atzīt attiecīgo mācību rezultātu , profesionālo kvalifikāciju
un ar to saistītās ECVET kredītpunkti, saskaņā ar valsts noteikumiem par profesionālo
kvalifikāciju. Pēc mērķi pielāgošanu / ievietošanu profesionālo skaitļiem vides
pedagogs , dabas un lauku tūrisma ceļvedis , un lauku un lauku tūrisma naktsmītņu
vadītājs, kas izveidota armemorandu, kas Spānijas valsts kvalifikāciju sistēmā,
Spānijas saistīto partneru ( Koan Consulting y Fundación Ecoagroturismo ) ir sākusi
dialogu par integrācijas kompetenču no trim profesionālajiem rādītājiem, ko
nosakaSM saskaņā ar INCUAL ( National Institute of kvalifikācijas ) kritēriji, lai
jāiekļauj Spānijas valsts sistēmu profesionālo kvalifikāciju;
- Otrkārt, paralēli, reģionālā līmenī profesionālo izglītības sniedzēju mobilizācija ar
kompetenci, kas koncentrējas un specializējas uz dabas balstītu tūrismu vai lauku un
lauksaimniecības tūrisma nozarē ( Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo un
Centro de Referencia Nacional de Agroturismo in Mérida - Extremadura un Escuela
Internacional de Turismo Rural in Guadix - Andalūzijā), saskaņā ar teritoriālās
noteikumiem par profesionālo kvalifikāciju, kā aktivizēt un uzturēt mācību rezultātus
un kvalifikācijas atzīšanas procesu, lai ieinteresētajām Spānijas darbiniekiem. Šī
procedūra iesaistīt reģionālās iestādes kvalifikāciju, saskaņā ar EDS projektu un
nozaru prasības raksturs balstītu un lauku tūrisma atjauninātu rezultātus, ir nedaudz
sarežģīti un pārāk birokrātiskas . Spānijas partneri beidzot saņēma atbalsta vēstuli no
Escuela internacional de Turismo Rural in Guadix - Andalūzijā , bet ne no Mérida. Šajā
gadījumā, vienalga skolā, Lucía Muñoz Nieto, direktors ir ieinteresēts, lai izpētītu
veidu, kā sadarboties, gadījumā, tostarp profesionālos rādītājus noteiktos memorandu
ar Spānijas Nacionālā kopkataloga profesionālo kvalifikāciju.
- Visbeidzot, un jo īpaši, aktivizācijas 18 Spānijas darbiniekiem, kuri darbojas dabas un
lauku tūrisma nozarē, ieinteresēts gūt ECVET kredītpunktus un profesionālā
kvalifikācija noteikta Eiropas līmenī SM, par procesiem un formālo procedūru (it īpaši,
sākot no parakstīšanas mācību līgumus ECVET, darbības mērķis ir īstenot
pārredzamību un atpazīt jau iegūto studiju rezultātu un piedēvēt mācību kredītus, lai
skaidri paredzētas elastīgas profesionālās izglītības programmas, lai iegūtu
kvalifikāciju) saskaņā ar Memoranda saturu un ar Spānijas valsts noteikumiem uz
profesionālo kvalifikāciju.
Minētie dokumenti, un jo īpaši parakstīja mācību līgumus ECVET, ir lejupielādējams
publiskajā atklātā zonā ENS mājas lapā: www.europeannaturesystem.eu 2.

2

Šajā mājas lapā, parakstītie Studiju līgumi tiek uzrādīti, jo par privātās dzīves jautājumu noteikumiem, bez vārda un
uzvārda par attiecīgo darbinieku un praktikantu. Tā vietā, vārds un uzvārds šo personu tiks noteikts noslēguma
ziņojumā par ENS projektu, kas adresēts LDV Itālijas Nacionālajā aģentūrā.
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EDS WP 6 pilottestēšana partnervalstīs: VĀCIJA
Vācijā pilots tests tika veikts federālās Bādenes-Virtembergas ar dabas un lauku
gidiem, kas visas ir organizēti saskaņā ar tā saucamo BANU organizācijā. BANU ir
reģionāla, valsts mēroga jumta organizācija valsts atbalsta vides izglītības institūtiem.
Pēc tam vairākas izglītības iestādes ir apvienotas ietvaros BANU grupā.
Līdz šim ir sasniegts:
Mācību rezultāti profesionālās kvalifikācijas dabas un lauku gidi ir noteikts Eiropas
dabas sistēmas projektam kopā ar visiem projekta partneriem. Tas kļuva par pamatu,
lai pēc tam piemērotU ECVET, un, lai piešķirtu ECVET kredītpunktus atbilstoši. Lai
pierādītu, ka visi projekta partneri ir vienojušies par to pašu metodi, lai aprakstītu un
definētu mācīšanās rezultātu ts saprašanās memorandu ir parakstījušas visas projekta
partneriem.
Aprites cikla laikā projekta iepriekš minēto Vācijas jumta par valsts atbalsta vides
izglītības iestāžu organizāciju, kā arī vairākas Dabas un lauku Guidi ir informēti par
Eiropas finansēto projektu “Eiropas dabas sistēma”, un tika piedāvāts piedalīties
izmēģinājuma testa fāzes ar mērķi atzīt kvalifikāciju, dabas un lauku gidi piemērotu
ECVET . Vairākiem dabas un lauku gidiem būs jāparaksta studiju līgumu, norādot, ka
viņi ir ieinteresēti, lai iegūtu oficiālu viņu kvalifikāciju atzīšanu nosakot mācību
rezultātu ECVET. Tā kā Vācijas tiesību akti, lai oficiāli atzītu profesionālo izglītību, ir
citāda nekā Itālijā Kate var tikai paziņot, ka profesionālās izglītības sniedzēju formā
iepriekš norādītā jumta organizācija BANU ir informēta par projektu un joprojām
mēģina iegūt oficiālu atzinību par projekta saturu un rezultāti no viņu puses. Papildus
dokumentus, kuros piemērošanu ECVET ar Dabas un lauku atpūta kvalifikācijas
darbinieki tiks nodrošināti ar tā saucamo Europass CV papildinājums, lai palielinātu
pievilcību kvalifikācijas un veicinātu pārredzamību Eiropas līmenī.
Minētie dokumenti, piemēram, saprašanās memorandā tiek parādītas tīmekļa vietnē:
www.kate-stuttgart.org
un
saskaņā
ar
projekta
mājas
lapā:
www.europeannaturesystem.eu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka sakarā ar privātuma
noteikumiem parakstītie mācību līgumi ar dabas un lauku gidi nebūs redzams Kate
mājas lapā.
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EDS WP 6 pilottestēšana partnervalstīs : AUSTRIJA
ECVET pašreizējais statuss Austrijā (30.09.2013)
Kopš 2013.gada 7. oktobra konsultāciju process (projektu uzsākšana) ir atklāts
Austrijā valsts ECVET šajā neformālajā izglītībā. Vispārējais mērķis ir pievērst
pieaugušo izglītības programmās par to izmantošanu mācību rezultātu un ļautu
pārnešanu uz formālo un neformālo izglītību.
Ibw ir, vārdā BMUKK, izdodas padarīt ECVET ideju pazīstama Austrijas pieaugušo
izglītības iestādēs, lai stimulētu interesi un apspriestu iespējamos iespējas. Turklāt
ECVET saderību tiks pārbaudīta ar izvēlēto kvalifikācijas (kvalifikāciju var tikt
ierosināts 17.10.2013).
Nākamajā projekta fāzē, 5 piemērs projekti tiks organizēta ECVET izmēģinājuma
posmā. Šī izmēģinājuma posma mērķis ir pārbaudīt kvalifikāciju, kas nav regulētas ar
likumu. Būs ECVET saderības tests kvalifikācija tiks sadalīts vienībās / bloku;
mācīšanās rezultāti tiek formulēti. Šajā gadījumā pārklājas ar citu kvalifikāciju no
citiem profesionālo izglītības iestāžu/ kontekstos ir potenciāls nosūtīšanas/ nodošanas
mācību rezultātu.
Janvāris 2014: galvenie jautājumi no projekta tiks apspriesti seminārā ar pārstāvjiem
no "testa kvalifikāciju", kā arī ar pārstāvjiem no "interfeisa kvalifikāciju":
• Rezultātu orientēts process
• labarotorijas situācija
• Mačīšanās politikas un mācību sniedzēju līmenī
Projekta noslēgums: 2014. gada februārī
Rezultātus publicēs BMUKK.
Institūcijas/Kontaktpersona:
BMUKK (Contractor): Mag. Eduard Staudecker,
eduard.staudecker@bmukk.gv.at
Ibw – Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft (Project implementation):
Mag.a Sabine Tritscher-Archan, tritscher-archan@ibw.at
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EDS WP 6 pilottestēšana partnervalstīs : LATVIJA
Pilottestēšanu Latvijā 4.septembrī veica Juris Smaļinskis, kurš pārstāv Vidzemes
Augtskolas mūžizglītības centru. Testēšanā piedalījās 15 personas, kas ir darba ņēmēji
vai pašnodarbinātie lauku vai dabas tūrisma nozarē. Visi ir ieguvuši zināšanas un
prasmes darba laikā un ir ieinteresēti tās formalizēt, lai iegūtu starptautiski atzītu
kvalifikāciju.
Testējot MoU iekļautās zināšanas un prasmes atklājās nepieciešamie uzlabojumi
visiem 15 dalībniekiem. Šobrīd, profesijas Vides pedagogs, Dabas un lauku tūrisma
gids, Lauku tūrisma gids un Lauku tūrisma naktsmītnes menedžeris nacionālajā
profesiju klasifikatorā nav iekļautas un attiecīgās profesionālās izglītības programmas
nav pieejamas. Darba tirgu un pieredzi balstītas kvalifikācijas testēšanas dalībnieki
pierāda nepieciešamību uzsākt procesu jauno profesionālo profilu un attiecīgo
programmas atzīšanai.
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