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PRACOVNÝ BALÍK č.3 – Akčný plán pre proces ECVET(R9)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – Zdravotný turizmus

I. PREHĽAD CIEĽOV, AKTIVÍT A PRODUKTOV ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS - PRACOVNÝ

BALÍK Č. 3
Pracovný balík ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS zahŕňa aktivity, ktorých cieľom je definovať súvislý plán
aktivít pre aktiváciu procesu ECVET v rámci odborných kvalifikácií v zdravotnom turizme, ako boli
definované v predošlom pracovnom balíku č.2.
Obsah tohto akčného plánu ECVET bude vymedzený pomocou zozbierania, analýzy a adaptácie skúseností
a najlepších postupov už realizovaných v oblasti transparentnosti a uznania kompetencií a kvalifikácií,
a taktiež v oblasti aktivácie procesu ECVET.
Zohľadnením skúseností a najlepších, už realizovaných, postupov so špeciálnym cieľom aktivácie procesu
ECVET, sa projekt sústreďuje na proces ECVET aktivovaný v rámci projektu LdV Tol – „Zdôraznenie
kompetencií“ (www.highlightcompetences.eu), umožňujúcim (hoci nie v sektore cestovného ruchu)
vymedzenie pojmu a signatúru prvého Európskeho Memoranda porozumenia (MP) ECVET, formulovaného
4. 9. 2009 v Aténach.
Navyše aktivita výskumu a zozbierania najlepších postupov (najmä pomocou desk analysis) umožnila
upriamiť pozornosť na skúsenosti týkajúce sa prehľadnosti a uznania odborných kvalifikácií a kompetencií
v Európskych systémoch VET sektoru cestovného ruchu.
Akčný plán obsahuje:
- správu o výskume, analýze a adaptácii skúseností a najlepšieho postupu, ktoré už boli zrealizované
v oblasti prehľadnosti a uznania kompetencií a kvalifikácií, o aktivácii ECVET v sektore zdravotného
turizmu ako aj v iných sektorových kontextoch;
- plánovanie aktivácie systému ECVET v oblasti odborných kvalifikácií v zdravotnom turizme, definícia
stratégií, aktivít a nástrojov, ktoré partneri implementujú na aktiváciu a vyvinutie procesu ECVET.
Tento plán, definovaný na základe zozbierania najlepších postupov a analýzy, sa zameriava na účasť
kompetentných verejných inštitúcií, sociálnych partnerov a poskytovateľov VET v každej
krajine. Jeho ďalším cieľom je zamerať sa na formy kvalifikácií v jednotkách vzdelávacích
výsledkov s alokáciou bodov ECVET.
Vymedzenie obsahu akčného plánu ECVET pre odborné kvalifikácie v zdravotnom turizme sa začalo po
druhom konzorčnom stretnutí partnerov v Bruseli (3. a 4. apríl 2013). Bol predložený návrh spoločného
nástroja, ktorý môže využiť každý partner pre aktivity výskumu najlepších postupov a zozbierania
v účastníckych krajinách.
Akčný plán ECVET má byť rozpracovaný do 3. konzorčného stretnutia v Perugii (Taliansko), ktorý sa
uskutoční 17. a 18. júna 2013. Účelom stretnutia je spoločná diskusia, hodnotenie a validácia v perspektíve
jeho efektívnej implementácie počas celého projektového obdobia a po jeho ukončení.
Ďalšie strany obsahujú: spoločný nástroj využitý na výskum najlepších postupov, analýzu rôznych najlepších
postupov v účastníckych krajinách a zdieľanú výslednú stratégiu, aktivity a nástroj akčného plánu ECVET.
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PRACOVNÝ BALÍK č.3 – Akčný plán pre proces ECVET(R9)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – Zdravotný turizmus

II. VŠEOBECNÁ POMÔCKA PRE ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS – PRACOVNÝ BALÍK Č. 3

–

VÝSKUMNÉ AKTIVITY

1. Denominácia dobrej praxe / skúsenosti:

2. Typ projektu alebo iniciatívy (napr. financovanie v rámci iniciatívy EU, národný rámec, atď.):

3. Potreba, pre ktorú bola definovaná a realizovaná dobrá prax / skúsenosť:

4. Všeobecné a špecifické ciele:

5. Úroveň / kontext teritoriálnej / sektorovej aplikácie:

6. Zainteresovaní partneri / developeri:

7. Beneficienti / cieľové skupiny (z kvalitatívneho a kvantitatívneho hľadiska):

8. Dočasné umiestnenie / obdobie realizácie:
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PRACOVNÝ BALÍK č.3 – Akčný plán pre proces ECVET(R9)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – Zdravotný turizmus

9. Hlavný obsah aktivít:

10.1 Produkty a výsledky - Všeobecný opis:

10.2 Produkty a výsledky – Vzťah so spoločnými Európskymi nástrojmi Europass, EQF
ECVET a s cieľmi projektu ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS:

10.3 Produkty a výsledky - Udržateľnosť (výsledky sa využívajú alebo sa ukončili, pretože):

10.4 Produkty a výsledky – Hlavné bariéry využívateľnosti:

10.5.1 Produkty a výsledky – možná
teritoriálnych a sektorových kontextov):

prenosnosť (zvážením všeobecnosti potenciálnych Európskych,

10.5.2 Produkty and výsledky – Špecifická prenosnosť (obzvlášť v rámci ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS):
Prenosné produkty / výsledky
Prečo môžu byť
výsledky Ako môžu byť výsledky prenosné v
prenosné v rámci ECVET – rámci ECVET – ZDRAVOTNÝ
ZDRAVOTNÝ TURIZMUS
TURIZMUS
Výsledok č.1: “………………………”
Výsledok č. 2: “……………………”
Výsledok č. 3: “……………………”
Výsledok č. 4: “……………………”
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PRACOVNÝ BALÍK č.3 – Akčný plán pre proces ECVET(R9)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
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DODATOK
Zdroje dokumentácie
použité pre analýzu

Typ dokumentu

Nadpis

Internetová stránka
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PRACOVNÝ BALÍK č.3 – Akčný plán pre proces ECVET(R9)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – Zdravotný turizmus

III. ZOZBIERANIE A ANALÝZA SKÚSENOSTÍ A UŽ REALIZOVANÝCH NAJLEPŠÍCH POSTUPOV V OBLASTI
TRANSPARENTNOSTI, UZNANIA KOMPETENCIÍ A KVALIFIKÁCIÍ, AKO AJ V OBLASTI AKTIVÁCIE
PROCESU ECVET : ANALÝZA NAJLEPŠIEHO POSTUPU

a) “Zdôraznenie kompetencií”
1. Denominácia dobrej praxe / skúsenosti:
Zdôraznenie kompetencií – Európska kooperácia systému transferu kreditov pre VET – ECVET, so zreteľom na
kompetencie a profesionálne potreby spolupracujúcich podnikov pracujúcich v sektore služieb
(http://www.highlightcompetences.eu/).
2. Typ projektu alebo iniciatívy (napr. financovanie v rámci iniciatívy EU, národný rámec, atď.):
Zdôraznenie kompetencií je vlastne Transfer inovácií – Tol projekt, financovaný v rámci subprogramu
Leonardo da Vinci - Programu celoživotného vzdelávania 2007-13 talianskou národnou agentúrou LdV.
3. Potreba, pre ktorú bola definovaná a realizovaná dobrá prax / skúsenosť:
Cieľom Zdôraznenia kompetencií projektu je uspokojiť potrebu prehľadnosti a uznania vzdelávacích výsledkov
dosiahnutých individuálne v rôznych vzdelávacích kontextoch (formálny, neformálny a non-formálny)
a v Európskych krajinách, obzvlášť na sektorovej úrovni v rámci systémov VET , sektoru facility management,
ktorý sa sústreďuje na upratovacie a logistické služby.
4. Všeobecné a špecifické ciele:
Aby sa splnila potreba prehľadnosti a uznania vzdelávacích výsledkov dosiahnutých individuálne v rámci
systémov VET sektoru facility management, cieľom projektu je vyvinúť proces Európskej kooperácie na
základe ECVET – Európsky systém transferu kreditov pre VET.
Projekt má aj špecifické ciele pre implementáciu 4 fáz procesu ECVET:
1) Založenie Európskeho partnerstva a korešpondencie medzi kvalifikáciami a vzdelávacími výsledkami
(jednotky a kreditové jednotky) sociálnymi partnermi daného sektoru a verejnými inštitúciami, ktoré sú
kompetentné na rôznych úrovniach účastníckych krajín, podpísaním memoranda porozumenia (MP) na
základe spoločných zásad EQF;
2) Vzdelávacia dohoda: podpísaná hostiteľskou organizáciou a pracovníkom/ učňom na základe MP. Dohoda
obsahuje opis vzdelávacích výsledkov (jednotky/časti jednotiek a príslušné kredity);
3) Udeľovanie kreditov ECVET: kredity ECVET sú udeľované po zhodnotení vzdelávacích cieľov a registrácii
dokumentov Europass s podrobným opisom vedomostí, zručností, kompetencií a kreditov, ktoré súvisia
s dosiahnutými vzdelávacími cieľmi;
4) Transfer, validácia a akumulácia kreditov ECVET: v súlade s MP a vzdelávacou dohodou. Kredity budú
prenesené, validované a uznané pre získanie danej kvalifikácie na základe národných pravidiel.
5. Úroveň / kontext teritoriálnej / sektorovej aplikácie:
Teritoriálna úroveň / kontext:
Európske krajiny reprezentované partnermi Zdôraznenia kompetencií sú Taliansko, Francúzsko, Malta, Grécko,
Poľsko, Španielsko a Švajčiarsko. Hlavným kontextom teritoriálnej aplikácie v Taliansku v rámci projektu je
región Umbria.
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PRACOVNÝ BALÍK č.3 – Akčný plán pre proces ECVET(R9)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – Zdravotný turizmus

Sektorová úroveň / kontext:
Zdôraznenie kompetencií sa sústreďuje na facility management ekonomického sektoru, s hlavným zameraním
na upratovacie a logistické služby. Projekt vychádza z odvetvia služieb kooperatívneho hnutia, avšak proces
ECVET aktivoval pomocou Zdôraznenia kompetencií MP pre kvalifikáciu pozíciu „Dozorca upratovacích
služieb“. Táto sa rozširuje do celého sektoru facility management spojením národných sociálnych partnerov
ako sú Federazione Imprese di Servizi - FISE (www.fise.org) a talianske regióny.
6. Zainteresovaní partneri / developeri:
Partnerstvo Zdôraznenia kompetencií zahŕňa kooperatívne organizácie v sektore služieb na národnej úrovni (v
Taliansku sú to Consorzio Nazionale Servizi a Associazione Nazionale delle Cooperative di Servizio e Turismo; v
Španielsku Spain Fundación EZAI; na Malte Koperattivi Malta), verejné inštitúcie (French Commission
Nationale de la Certification Professionnelle a talianska ITACA) a špecializované organizácie na VET (talianska
Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa, francúzske Centre de Ressources pour le Développement,
poľský ZDZ – Zaklad Doskonalenia Zawodowego, grécka Econometrica Ltd, švajčiarske Fondazione ECAP).
Do projektu Zdôraznenia kompetencií sú taktiež zapojení talianske regionálne autority kompetentné vo VET región Umbria a národní sektoroví sociálni partneri ONBSI – Organismo Nazionale Bilaterale Servizi Integrati.
Talianski národní sociálni partneri FISE a regióny odštartovali proces pre spoluprácu s MP Zdôraznenia
kompetencií ECVET.
7. Beneficienti / cieľové skupiny (z kvalitatívneho a kvantitatívneho hľadiska):
Z kvalitatívneho hľadiska sú beneficientmi, na ktorých sa Zdôraznenie kompetencií, ECVET a MP zameriavajú,
odborníci ako „dozorca upratovacích služieb“, ktorý koordinuje a riadi jeden alebo viac tímov upratovacích
služieb v jednom alebo vo viacerých špeciálnych zariadeniach, napr. podniky, obchody, školy, továrne,
nemocnice, cesty. Dozorcovia zabezpečujú, aby boli upratovacie služby vykonané na základe zmluvných
špecifík, v súlade s podnikovými pravidlami a systémom kvality. Dozorcovia sa taktiež zúčastňujú v SME, pri
upratovacích aktivitách popri upratovacej čate ako vedúci.
Z kvantitatívneho hľadiska bol proces, ktorý odštartoval na základe Zdôraznenia kompetencií, nedávno
ukončený pre 12 odborníkov v Umbrii, čo bolo zahrnuté vo výskumnom paneli, s formálnym certifikovaním
vzdelávacích výsledkov 22.02.2011 (profesionálne a certifikačné štandardy, publikované v Umbria Region
Official
Journal:
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=110302A10SO2.pdf&t=so&p=1).
8. Dočasné umiestnenie / obdobie realizácie:
Projekt Zdôraznenie komptencií LdV ToI bol predložený vo februári 2007 talianskej národnej agentúre LdV.
Po jeho prijatí bol projekt zahájený 15. 11. 2007 a ukončený 14. 11. 2009 (24 mesiacov). Niektoré aspekty
projektu sú stále funkčné:
- ECVET MP podpísané v Aténach v septembri 2009 pre kvalifikáciu „ dozorca upratovacích služieb“ je naďalej
funkčné a implementované zapájaním nových kľúčových aktérov;
- internetová stránka projektu http://www.highlightcompetences.eu/ je stále dostupná.
9. Hlavný obsah aktivít:
Pracovný program Zdôraznenia kompetencií bol opísaný v 8 pracovných balíkoch:
1 – Predbežná analýza a výskum pre transfer inovácií a aktiváciu procesu ECVET
2 – Operačný plán pre transfer inovácií a implementáciu procesu ECVET.
3 - ECVET Memorandum porozumenia – MP
4 - ECVET Vzdelávacia dohoda
5 – Udeľovanie kreditov ECVET
Číslo projektu : 2012-1-HU1-LEO05-05823
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PRACOVNÝ BALÍK č.3 – Akčný plán pre proces ECVET(R9)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – Zdravotný turizmus

6 - Transfer, validácia a akumulácia kreditov ECVET
7 – Kontrola kvality projektu
8 - Valorizácia (šírenie a využívanie) výsledkov projektu
V skutočnosti sú projektové aktivity zamerané na definíciu a formalizáciu európskej úrovni (Atény, 4.9.2009)
Memoranda pre porozumenie (MP) pre kvalifikáciu „dozorca upratovacích služieb“, ktorá je opísaná
z hľadiska vzdelávacích výsledkov (jednotky / časti jednotiek / a príslušné kredity ECVET). Experimentálne
presadenie bolo uskutočnené hlavne v Taliansku, najmä v Umbrii, talianskym uchádzačom Aris a to na základe
záujmu COSP TecnoService s cieľom aktivovať proces prehľadnosti a uznania kompetencií jeho ľudských
zdrojov. Cieľom bolo spĺňať úlohy v rámci kvalifikácie „dozorca upratovacích služieb“ a uznať túto kvalifikáciu
v súlade s „Credits Directive“ (DGR 1429 2007) v regióne Umbria. Implementácia prebehla v súlade
s regionálnymi pravidlami a profesionálnymi zdrojmi, ktoré sú kompetentné a titulované (Credits Tutor). Aris
vykonal aktivity, ktoré sprehľadnili kompetencie pracovníkov, pripravil sa opis verifikovaných vzdelávacích
výsledkov z kvalitatívneho, aj kvantitatívneho hľadiska (jednotky / časti jednotiek / príslušné kredity ECVET)
v súlade s MP. Taktiež sa pripravil doplnkový model certifikátu Europass (Europass Certificate Supplement
model) pre udeľovanie kreditov (brožúra „Highlight the Competences“, ktorú je možné stiahnuť na stránke
http://www.highlightcompetences.eu).
10.1 Produkty a výsledky - Všeobecný opis:
Projekt Zdôraznenia kompetencií bol implementovaný ako proces ECVET podpísaním a presadením prvého MP
ECVET v Európe. Tým sa založilo európske partnerstvo a korešpondencia pre kvalifikáciu „dozorca
upratovacích služieb“ a pre vzdelávacie ciele pomocou transferu, hodnotenia a procesu validácie.
Vo všeobecnosti sú hlavnými produktmi a výsledkami Zdôraznenia kompetencií:
- forma Európskej odbornej kvalifikácie pre „dozorcu upratovacích služieb“ - nadnárodný dokument zdieľaný
všetkými európskymi účastníckymi partnermi popisujúci aktivity, úlohy, jednotky vzdelávacích cieľov
a korešpondencie medzi jednotkami a príslušnými kreditmi;
- kompletný model a formalizovaná verzia MP ECVET, ktorého obsahom sú: úvod do pozadia a všeobecného
kontextu MP, existujúce predpoklady pre MP na európskej úrovni, definície, všeobecné a špecifické ciele MP;
forma a obsah MP z hľadiska účastníkov, účelu, ratifikácie a účinnosti; v minulosti vytvorená kvalifikácia na
založenie európskej korešpondencie pre hodnotenie, transfer a akumulačné procesy vzdelávacích cieľov
dosiahnutých vo formálnych, neformálnych kontextoch (jednotky / časti jednotiek / a príslušné kredity
ECVET); mechanizmy pre implementáciu MP a administratívnu spoluprácu, pravidlá týkajúce sa národností,
revízia dohody a oznámenie o vypovedaní zmluvného vzťahu;
- model a experimentálna verzia v súlade s MP a regionálnymi predpismi Umbrie, vzdelávacie dohody pre
ECVET, ktoré sú využívané v rámci procesu sprehľadnenia a uznania vzdelávacích cieľov, aktivované v regióne
Umbria počas projektu pre experimentálne presadenie MP;
- model pre certifikáciu vzdelávacích cieľov na základe Europass Dodatku k vysvedčeniu / osvedčeniu
(Europass Certificate Supplement).
Proces ECVET, aktivovaný pomocou Zdôraznenia kompetencií, bol ukončený v regióne Umbria v súlade
s regionálnou smernicou („ Credits Directive“ DGR 1429 2007) prostredníctvom: regionálneho spojenia s MP,
zahrnutia danej odbornej kvalifikácie do regionálneho kvalifikačného rámca, definície špecifických
regionálnych odborných a certifikačných štandardov pre odbornú kvalifikáciu, formálnym uznaním daných
vzdelávacích cieľov pre 12 odborníkov v Umbrii.
Proces ECVET, aktivovaný pomocou Zdôraznenia kompetencií, sa rozširuje skrz nové spojenia MP s ďalšími
talianskymi regiónmi a sociálnymi partnermi. Zdôraznenie kompetencií je vo výbere pilotných projektov
ECVET, ktoré Education and Culture DG odprezentovali na konferencii EQARF-ECVET - Presun od zásad
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k implementácii“.
Adaptácia cieľov Zdôraznenia kompetencií rozširuje prístupy a nástroje, ktoré môžu byť použité priamo pre
proces ECVET a aktivované cez ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS.
Pre prípad vlastníctva / autorského práva treba podotknúť, že Zdôraznenie kompetencií realizovalo
konzorcium, ktoré má rovnakého žiadateľského partnera ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS (ARIS Formazione e
Ricerca Società Cooperativa).
10.2 Produkty a výsledky – Vzťah so spoločnými Európskymi nástrojmi Europass, EQF
ECVET, a s cieľmi projektu ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS:
Europass: hlavný vzťah medzi produktmi a výsledkami Zdôraznenia kompetencií a európskymi spoločnými
nástrojmi portfólia Europass (Europass Životopis, Europass Jazykový pas, Europass - mobilita, Europass
Dodatok k vysvedčeniu / osvedčeniu, Europass Dodatok k diplomu) je definovaný certifikačným modelom
vzdelávacích výsledkov pre kvalifikáciu Dozorca upratovacích služieb (brožúru možno stiahnuť na:
http://www.highlightcompetences.eu) založenom na dokumentoch Europass Dodatku k vysvedčeniu /
osvedčeniu,
obzvlášť
na
príklade
Cedefop
(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CSupplement/CSExamples.csp).
Europass Dodatok k vysvedčeniu / osvedčeniu je vydávaný relevantnými certifikačnými autoritami ľuďom
s odborným vzdelaním a certifikátom školenia (v prípade MP sú to certifikácie, ktoré sa vzťahujú na
vzdelávacie výsledky kvalifikácie Dozor pre upratovacie služby) doplnením informácií už zahrnutými
v oficiálnom certifikáte, čím sa stanú zrozumiteľnejšími a prehľadnejšími najmä pre úradníkov alebo inštitúcie
mimo krajiny pôvodu.
EQF: vzťah medzi produktmi a výsledkami Zdôraznenia kompetencií a európskymi spoločnými nástrojmi
a zásadami Európskeho kvalifikačného rámca je všeobecne a jasne definovaný v zhrnutí projektu Zdôraznenia
kompetencií: „v rámci perspektívy EQF a ECVET poskytne projekt partnerom spoločné vypracovanie referencií
aktivít, kompetencií a certifikácie o remeslách identifikovaných v sektore služieb (upratovanie a logistika)
prevedením európskej metodológie „udržateľný profesionalizmus.“ Presnejšie, počas odštartovania
Zdôraznenia kompetencií, po prezentácii kvalifikácií pre upratovacie a logistické aktivity v Európe a spoločnom
overení chýbajúcej definície vzdelávacích výsledkov pre ľudí zodpovedných za tímovú prácu, sa partneri
sústredili na problematiku určenia spoločných rozmerov aktivít a úrovní cvičení daných odborníkov, aby sa
našlo spoločné riešenie, a aby sa nové odborné vzdelania klasifikovali na EQF. V tomto prípade na úroveň EQF
4 (http://www.highlightcompetences.eu/?q=taxonomy/term/27).
ECVET: vzťah medzi produktmi a výsledkami Zdôraznenia kompetencií a Európskymi spoločnými nástrojmi
a zásadami Európskeho kreditového systému pre Odborné vzdelávanie a školenie je priamy a významný.
Proces ECVET, ktorý bol odštartovaný pomocou Zdôraznenia kompetencií na základe MP ECVET, je stále
jediným v Európe a 12 dozorcov pre upratovacie služby v regióne Umbria je prvých 12 odborníkov, na ktorých
boli aplikované opatrenia ECVET, čo sa týka uznania, transferu a akumulácie vzdelávacích výsledkov
dosiahnutých individuálne.
ECVET- ZDRAVOTNÝ TURIZMUS: vzťah medzi produktmi a výsledkami Zdôraznenia kompetencií a cieľmi ECVET
– ZDRAVOTNÝ TURIZMUS je jasne definovaný samotným ZDRAVOTNÝM TURIZMOM: „prijatie výsledkov
Zdôraznenia kompetencií rozširuje prístupy a priamo použiteľné nástroje pre proces ECVET, ktoré sa snaží
nový projekt dosiahnuť (presnejšie MP, vzdelávacie dohody, Europass Dodatok k vysvedčeniu / osvedčeniu,
…).
10.3 Produkty a výsledky - Udržateľnosť (výsledky sa využívajú alebo sa ukončili, pretože):
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Hlavný produkt a výsledok Zdôraznenia kompetencií – MP ECVET pre „ dozorcu upratovacích služieb“ – je stále
využívaný a taktiež implementovaný na rôznych úrovniach:
- najdôležitejším výsledkom z hľadiska udržateľnosti projektu je schválenie MP ECVET územnou autoritou
s legislatívnou kompetenciou v oblasti kvalifikácií VET a certifikácií v regióne Umbria. Treba zdôrazniť, že
región Umbria dodržal MP a taktiež pridal kvalifikáciu „dozorcu upratovacích služieb“ do Regionálneho
kvalifikačného rámca (pod názvom Capo cantiere / capo commessa nei servizi di pulizia: publikovaný v žurnále
Umbria
Region
Official
Journal,
viď.
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=100324A14SS1.pdf&t=ss&p=1),
definoval
špecifické regionálne, odborné a certifikačné štandardy pre odbornú kvalifikáciu, vymenoval člena verejnej
komisie pre formálne uznanie vzdelávacích výsledkov pre daných odborníkov regiónu Umbria (publikované v
žurnále
Umbria
Region
Official
Journal,
viď.
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=110302A10SO2.pdf&t=so&p=1);
- je pozoruhodné, že pripojením ďalších regiónov a národných sociálnych partnerov ako FISE, sa proces
ECVET aktivovaný pomocou Zdôraznenia kompetencií v skutočnosti rozširuje cez hranice teritoriálnych
a sektorových systémov VET, t.j. celý taliansky sektor zariadení a nové regióny. To umožňuje uznanie
dosiahnutých vzdelávacích výsledkov u rastúcom počte talianskych odborníkov, ktorí pracujú ako dozorcovia
upratovacích služieb;
- nakoniec je dôležité, že produkty a výsledky Zdôraznenia kompetencií z hľadiska prístupov, metód
a operačných nástrojov boli definované ako dobré postupy, ktoré sú účinné pri vytváraní relevantných inovácií
s cieľom priehľadnosti a uznania kompetencií a kvalifikácií a pri aktivácii procesu ECVET. Nie len ECVET –
ZDRAVOTNÝ TURIZMUS kládol dôraz na produkty a výsledky Zdôraznenia kompetencií, ale aj niekoľko nových
LdV Dol a Tol v prioritách ECVET, ktoré boli predložené a schválené v 2010 EACEA-ou (CeSATra, pre VET
školiteľov bezpečnosti v stavebnom sektore) a Turkish LdV National Agency (MAS ECVET, pre odborníkov
v automobilovom sektore).
Čo sa týka motivácie tejto dôležitej udržateľnosti výsledkov a produktov Zdôraznenia kompetencií, sa zdá, že
sú neustále využívané a implementované z nasledovných dôvodov:
- priame uspokojenie špecifických potrieb prehľadnosti a uznania vzdelávacích výsledkov prichádzajúcich
z trhu (robotnícky sektor a sektor facility managementu : robotníci a podnikania);
- predstavuje možný (ale v skutočnosti jediný) model, ktorý je použiteľný územnými verejnými inštitúciami
kompetentnými vo VET (napr. taliansky región) na implentáciu už existujúcich ustanovení z hľadiska
prehľadnosti a uznania vzdelávacích výsledkov, ktoré zabezpečia ich prenosnosť mimo územia regiónu;
- jednoduchý prenos v rôznych územných a sektorových kontextoch VET, nakoľko prístupy a nástroje
Zdôraznenia kompetencií pochádzajú z rámca ECVET a súvisia s hlavnými organizačnými, technickými
a kvalitatívnymi aspektmi procesu ECVET.
10.4 Produkty a výsledky – Hlavné bariéry využívateľnosti:
Hlavné bariéry využívateľnosti produktov a výsledkov projektu Zdôraznenia kompetencií sú identifikované
na nasledovných úrovniach:
- sektorové: pri zvážení sociálnych partnerov sa musí zdôrazniť, že v skutočnosti sa k ECVET MP Zdôraznenia
kompetencií pripájajú najdôležitejšie talianske sektorové organizácie (napr. Organismo Nazionale Bilaterale
Servizi Integrati - ONBSI a nedávno Federazione Imprese di Servizi - FISE). To predstavuje široké využitie
pracovníkov a podnikaní v talianskom sektore facility managementu, tiež nadprojektové rozmery, ktoré
predstavuje kooperatívne hnutie. Avšak do dnešného dňa sektorové rozširovanie ECVET MP Zdôraznenia
kompetencií na európskej úrovni a v iných národných kontextoch facility managementu neprevýšilo pôvodné
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nadnárodné sektorové zastúpenie partnerov Zdôraznenia kompetencií. Zdá sa, že táto situácia môže byť
zapríčinená najmenej dvomi faktormi. Prvý faktor predstavuje ekonomická a európska relevantnosť sektoru,
o ktorý sa zaujíma MP: počiatočný sub-sektorový kontext projektu (kooperatívne hnutie v rámci systému
facility managementu) nie je rovnako reprezentovaný v rôznych európskych kontextoch (v niektorých
krajinách EU chýba alebo je slabé kooperatívne hnutie – a nie len v sektore manažmentu zariadení, alebo nie
je integrované do hlavného národného vedenia sektoru manažmentu zariadení): inými slovami, rozširovanie /
integrácia ECVET MP do sektoru manažmentu zariadení, ktorý by mal byť silnejší a viac homogénny v Európe
v porovnaní s jeho kooperatívnym segmentom, by malo predstavovať dôležitú časť, malo by podporiť väčšiu
využívateľnosť produktov a výsledkov projektu Zdôraznenia kompetencií na sektorovej úrovni. Okrem toho je
tu kapacita European networking: ďalšou domnienkou je, že európsky sektor facility managementu (zvážením
špecifických systémov VET) nie je charakterizovaný signifikáciou medzi európskymi sieťami, ktoré s nimi
súvisia. Z hľadiska ECVET –ZDRAVOTNÝ TURIZMUS môžu byť zvážením charakteristík sektorového kontextu
projektu tieto bariéry relevantné pre využívateľnosť produktov a výsledkov Zdôraznenia kompetencií.
- geografické: čo sa týka európskych krajín, zdá sa, že využívateľnosť závisí od určenia kompetencií vo VET
medzi národnými a regionálnymi orgánmi, pretože skúsenosti so Zdôraznením kompetencií dokázali, že je
oveľa jednoduchšie a ľahšie získať zapojenie sa do MP regionálnej autority ako Umbria (v súčasnosti ide
o progresívne zapojenie sa ďalších talianskych regiónov) ako zapojiť národné inštitúcie, ktoré majú
kompetencie vo VET kvalifikácie certifikácii.
- lingvistické: ECVET MP Zdôraznenie kompetencií je dostupné iba v anglickom a talianskom jazyku.
- kultúrne / technické: odborníci a predstavitelia kľúčových aktérov nemajú dostatočné skúsenosti v oblasti
problematiky priehľadnosti a uznania vzdelávacích výsledkov a príslušných európskych zásad a nástrojov
(Europass, EQF a ECVET).
10.5.1 Produkty a výsledky – možná prenosnosť (zvážením všeobecnosti potenciálnych európskych,
teritoriálnych a sektorových kontextov):
Produkty a výsledky Zdôraznenia kompetencií, a obzvlášť MP, sú charakterizované vysokou úrovňou
prenosnosti v európskych národných, teritoriálnych a sektorových kontextoch pre širokú škálu vzdelávacích
výsledkov a odborných kvalifikácií (ako sa ukázalo v sektoroch a kvalifikáciách LdV Dol a Tol, ktorý sa zaoberá
prioritami ECVET a týka sa Zdôraznenia kompetencií v rámci 2010 -2011 LLP: certifikovaní školitelia
bezpečnosti VET ( Certified Safety VET Trainers - CeSaTra): Experimentálna intervencia na sprehľadnenie
a uznanie kompetencie školiteľov v problematike bezpečnosti v európskych systémoch VET stavebného
sektora, MAS ECVET: Mobilita v automobilovom sektore prostredníctvom ECVET).
Predpokladaná vysoká úroveň prenosnosti v iných kontextoch vyplýva z faktu, že dané prístupy a nástroje sú
súčasťou rámca ECVET a odporúčaní ECVET z 18.06. 2009 (ECVET Recommendation). Vzťahujú sa na
organizačné, technické a kvalitatívne aspekty spojené s procesom ECVET, za účelom zdieľania obsahu a jeho
sprístupnenia na európskej úrovni. Zdôraznenie kompetencií poskytuje:
model a praktický príklad MP pre založenie partnerstva ECVET obsahujúci okrem špecifických
kvalifikačných foriem v jednotkách výsledkov vzdelávania veľké množstvo ustanovení, ktoré môžu byť ľahko
adaptované inými kvalifikáciami a sektormi. T.j.: úvod do pozadia a všeobecného kontextu MP; existujúce
ustanovenia MP na európskej úrovni; definície, všeobecné a špecifické ciele MP; forma a obsah MP z hľadiska
účastníkov, účelu, ratifikácie a účinnosti; európska korešpondencia pre hodnotenie, transfer a akumulačné
procesy vzdelávacích výsledkov dosiahnutých vo formálnych a neformálnych kontextoch (kredity ECVET
vzťahujúce sa na jednotky, časti jednotiek, danú kvalifikáciu); mechanizmy pre implementáciu MP a pre
komunikačnú a administratívnu spoluprácu;
predpisy vzťahujúce sa na národnosť, revíziu dohody
a oznámenie o vypovedaní zmluvného vzťahu;
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modely dokumentov pre transfer a akumuláciu vzdelávacích výsledkov, ako model pre vzdelávacie
dohody a certifikácia modelu Europass Dodatok k vysvedčeniu / osvedčeniu pre transkripciu osobnej brožúry
hodnotených výsledkov, ECVET jednotiek a kreditov pridelených beneficientovi školenia, ktoré sú ľahko
prispôsobiteľné iným kvalifikáciám a sektorom.
10.5.2 Produkty and výsledky – Špecifická prenosnosť (obzvlášť v rámci ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS):
Prenosné produkty / výsledky
Prečo sú výsledky prenosné Akým spôsobom sú výsledky
v rámci ECVET – ZDRAVOTNÝ prenosné v rámci ECVET –
TURIZMUS
ZDRAVOTNÝ TURIZMUS
Výsledok č. 1:
ECVET
MP
Zdôraznenia ECVET MP
Zdôraznenia
“ECVET
Memorandum kompetencií
pre
„dozorcu kompetencií je ľahko prenosný
porozumenia – MP pre založenie upratovacích služieb“ je prvým uznaním,
aktualizovaním
partnerstva
a
európskej ECVET MP podpísaným v Európe. a adaptáciou jeho použiteľného
korešpondencie pre kvalifikáciu Predstavuje prototyp a užitočnú obsahu pre sektory a kvalifikácie.
„dozorca upratovacích služieb“ skúsenú referenciu pre každé Obzvlášť:
a vzdelávacie výsledky týkajúce sa partnerstvo, ktoré má záujem -úvod do pozadia a všeobecného
transferu, hodnotenia a procesov založiť európsku korešpondenciu kontextu MP;
validácie.
pre
odborné
kvalifikácie -existujúce ustanovenia pre MP na
a vzdelávacie výsledky za účelom úrovni EÚ;
uznania
cez
sektorové -definície, všeobecné a špecifické
a geografické
bariéry
v rámci ciele MP;
forma a obsah MP
európskych systémov VET. ECVET z hľadiska
účastníkov,
účelu,
MP Zdôraznenia kompetencií je ratifikácie a účinnosti;
užitočný pri cieľoch ECVET – -Európska korešpondencia pre
ZDRAVOTNÝ TURIZMUS, keďže hodnotenie
/
transfer
/
obsahuje
veľké
množstvo akumulačné procesy vzdelávacích
ustanovení (okrem špecifických výsledkov
dosiahnutých
vo
kvalifikačných foriem s jednotkami formálnych
a neformálnych
vzdelávacích
cieľov)
ľahko kontextoch (kredity ECVET pre
prispôsobiteľných
ďalším jednotky /
časti jednotiek /
kvalifikáciám a sektorom.
kvalifikáciu);
-mechanizmy pre implementáciu
MP
a pre
komunikáciu
a administratívnu spoluprácu;
-predpisy vzťahujúce sa na
národnosť,
revíziu
dohody
a vypovedanie zmluvného vzťahu.
Výsledok č. 3:
Vzdelávacie dohody Zdôraznenia
Vzdelávacie dohody Zdôraznenia
“vzdelávacie dohody ECVET - kompetencií ECVET sú prvými
kompetencií ECVET – model
experimentálny model definovaný vzdelávacími dohodami v Európe
a experimentálna verzia môžu byť
a využívaný
v súlade
s MP v súlade s ECVET MP a národnými / ľahko transferované v rámci ECVET
a regionálnymi predpismi Umbrie“ regionálnymi predpismi
– ZDRAVOTNÝ TURIZMUS uznaním,
(v špecifických, regionálnych
aktualizáciou
a prispôsobením
predpisoch o VET v Umbrii).
použiteľného obsahu sektoru
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Výsledok č. 4:
“Certifikácia
vzdelávacích
výsledkov ECVET – experimentálny
model založený na Europass
Dodatku
k vysvedčeniu
/
osvedčeniu”

Predstavujú prototyp a užitočné
skúsené referencie pre každé MP
partnerstvo, ktoré má záujem
presadiť svoje MP, a tým
sprehľadniť a uznať dané
vzdelávacie výsledky / kvalifikácie.
Konkrétne tento model
a experimentálna verzia opísaná
v MP ECVET a regionálnych
dokumentoch sú veľmi užitočné
z hľadiska cieľov ECVET –
ZDRAVOTNÝ TURIZMUS. ECVET MP
dokumentácia súladu môže byť
ľahko prispôsobená ďalším
kvalifikáciám, sektorom
a teritoriálnym kontextom
presadenia MP
Certifikačný model Zdôraznenia
kompetencií je ľahko prenosný
v rámci ECVET – ZDRAVOTNÝ
TURIZMUS, nakoľko je založený
spoločnom európskom nástroji
Europass Dodatku k vysvedčeniu /
osvedčeniu

a kvalifikácii.
Transfer môže
znamenať prínos obzvlášť pre
ECVET MP dokumentáciu súladu
na prepracovanie pre daný sektor
a kvalifikáciu, ale iba aktualizáciou
na zabezpečenie presadenie MP
mimo teritoriálnych kontextov
(v každom prípade je potrebná
integrácia do dokumentácie, ktorá
je vyžadovaná každým národným /
regionálnym systémom VET)

Certifikačný model Zdôraznenia
kompetencií založený na Europass
Dodatku
k vysvedčeniu
/
osvedčeniu
môže
byť
transferovaný
za
účelom
transkripcie
hodnotených
vzdelávacích výsledkov a ECVET
jednotiek a bodov pridelených
beneficientovi školenia.
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DODATOK
Zdroje dokumentácie
použité pre analýzu

Typ dokumentu

Názov

Internetová stránka

Brožúra na stiahnutie (analytický Highlight
the
Competences http://www.highlightcompetence
opis
projektových
aktivít (Zdôraznenie kompetencií)
s.eu
a výsledkov zahrnutých v MP
ECVET,
v ECVET
vzdelávacej
dohode a v Europass Dodatku
k vysvedčeniu / osvedčeniu pre
kvalifikáciu „dozorca upratovacích
služieb“
Rozhodnutie
regionálnej Deliberazione
della
Giunta http://www2.regione.umbria.it/
samosprávy Umbrie (zahrnutie Regionale 8 febbraio 2010, n. 168 bollettini/download.aspx?doc=
kvalifikácie „dozorca upratovacích Approvazione dell’aggiornamento 100324A14SS1.pdf&t=ss&p=1
služieb“
do
regionálneho del Repertorio regionale dei
kvalifikačného rámca Umbrie - profili professionali
Umbrian Regional Qualification
Framework)
Rozhodnutie
regionálnej Deliberazione
della
Giunta http://www2.regione.umbria.it/
samosprávy Umbrie (špecifické Regionale 30 gennaio 2011, n. bollettini/download.aspx?doc=
regionálne,
odborné 109
110302A10SO2.pdf&t=so&p=1
a certifikačné
štandardy
pre Certificazione delle competenze
kvalifikáciu „dozorca upratovacích del Profilo professionale “Capo
služieb“)
cantiere/capo commessa nei
servizi di pulizia”: approvazione
standard professionale e di
certificazione
e
nomina
componenti.
Príklady
Cedefop
pre Príklady
Europass
Dodatku http://europass.cedefop.europa.e
dokumentáciu Europass Dodatkuk vysvedčeniu / osvedčeniu
u/europass/home/hornav/Downl
k vysvedčeniu / osvedčeniu
oads/
CSupplement/CSExamples.csp
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b) “Projekt TANDEM”
1. Denominácia dobrej praxe / skúsenosti:
TANDEM – Ako založiť intergeneračnú a interkultúrna komunikáciu a ako zabezpečiť transfer a priehľadnosť
kompetencií vo VET (http://www.tandem-project.eu)
2. Typ projektu alebo iniciatívy (napr. financovanie v rámci iniciatívy EU, národný rámec, atď.):
TANDEM je Transfer inovácií – Tol projekt financovaný v rámci subprogramu Leonardo da Vinci Programu
Celoživotného Vzdelávania 2007-13, www.tandem-project.eu , je založený na projekte GRUNDVIG
“European Generation Link” (http://www.european-generation-link.org).
3. Potreba, pre ktorú bola definovaná a realizovaná dobrá prax / skúsenosť:
Ľudia z nižšou úrovňou vzdelania a starší migranti sú najviac postihnutí nízkym participovaním na trhu práce.
Ich zručnosti a schopnosti väčšinou nie sú uznané a / alebo potrebujú klasifikáciu v prehľadnej podobe.
Školitelia, učitelia a navádzací poradcovia potrebujú spôsoby, aby pomohli účastníkom formálne preukázať
svoje non-formálne a neformálne získané zručnosti, ktoré často potrebujú pre svoj budúci profesionálny rast a
vývoj. Intergeneračná a interkultúrna interakcia tiež vyžaduje zlepšenie. Všetky spomenuté aspekty sú
uvedené v tomto projekte.
4. Všeobecné a špecifické ciele:
Všeobecným zámerom projektu bolo poskytnúť školiteľov, učiteľov a navádzacích poradcov vo VET v
atraktívnej podobe s cieľom poukázať na možnosti podpory a zapojenia ľudí s nižším vzdelaním a starších
migrantov. Účastníci vytvorili dvojice pozostávajúce z členov mladšej generácie a starších imigrantov.
Tandemoví partneri viedli rozhovor na základe riadenia sa štruktúrou EUROPASS Životopisu. Následne bol
výsledok zhrnutý a sformalizovaný do podoby schémy Europass Životopisu. Príbehy boli nahraté na online
platformu www.tandem-library.eu. Účastníci pracovali so štruktúrou Europass Životopisu, čo im pomohlo
uvedomiť si svoje schopnosti, obzvlášť neformálne zručnosti a schopnosti, evidovali ich v prehľadnej a
štandardizovanej forme a prenášali získané poznatky od jedného tandemového účastníka k druhému.
Projektové partnerstvo vypracovalo nasledovné produkty, ktoré môžu byť zaujímavé pre ECVET – ZDRAVOTNÝ
TURIZMUS:
1) Didaktická príručka TANDEM - ukazuje, ako zvýšiť citlivosť mladých ľudí, a ako ich motivovať, aby vytvorili
dvojice so staršími migrantmi, aby viedli rozhovory, prenášali získané poznatky a sprehľadnili schopnosti
používaním štruktúry EUROPASS Životopisu.
2) Internetová knižnica TANDEM – “príbehy” (štruktúrovaný text doplnený nahrávkami, videami,
fotografiami) starších migrantov, ktorých natočili mladí dospelí. Knižnica na stránke http://www.tandemlibrary.eu umožňuje vyhľadávanie na základe rôznych parametrov.
3) Príručka pre používateľa knižnice TANDEM – informuje používateľa o organizačných aspektoch knižnice,
ako ju používať, ako vytvárať, editovať a nahrávať nahrávky v rôznych formátoch.
5. Úroveň / kontext teritoriálnej / sektorovej aplikácie:
Číslo projektu : 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Teritoriálna úroveň / kontext
Partnerstvo vytvárajú dve strany partnerov:
a) Takzvaní vysielajúci partneri (sending-partners), ktorí sú poskytovateľmi VET a inovačnými expertmi, a
reprezentujú pôvodný projekt z Rakúska, Nemecka a Belgicka
b) Takzvaní cieľoví partneri (target partners), ktorými sú poskytovatelia VET, poradenské a výskumné
agentúry, ako aj verejné inštitúcie z Nórska, Holandska , grécka a Bulharska.
Sektorová úroveň / kontext
Životné príbehy, ktoré boli predmetom zbierania boli sústredené v piatich pracovných sektoroch so
zručnosťami a schopnosťami použitých v rámci daných sektorov. Definovali sa po určení kľúčových
kompetencií zo strany EQF (Európsky kvalifikačný rámec). V každom sektore boli opísané niektoré špecifické
zručnosti a schopnosti.
Sektory práce: cestovný ruch ale aj poľnohospodárstvo, stavebný sektor, výroba a predaj, zdravie a sociálne
služby
Zručnosti a kompetencie: komunikácia (materinský a cudzí jazyk), matematické schopnosti (veda a technika),
digitálne schopnosti (ICT), učiť sa učiť, sociálne a občianske kompetencie, zmysel pre iniciatívu a podnikanie,
kultúrna uvedomelosť a vyjadrovanie.
6. Zainteresovaní partneri / developeri:
Partnermi tohto projektu boli poskytovatelia VET, rakúske inovácie (koordinátorom bol BEST), Nemecko a
Belgicko, spolupracujúci poskytovatelia VET, poradenské a výskumné organizácie, verejné inštitúcie z Nórska,
Holandska, Grécka a Bulharska.
Partneri zainteresovaní do vývoja projektu: OPPLÆRINGSKONTORET STAVANGER KOMMUNE (NO) - promotér
• BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (AT) - koordinátor
• Rogaland school and business development foundation (NO)
• Volkshochschule Cham, Cham (DE)
• BANLIEUES (BE)
• Regionaal Opleidingencentrum Nijmegen (NL)
• Business Foundation for Education (BG)
• RESEARCH ACADEMIC COMPUTER TECHNOLOGY INSTITUTE (GR)
7. Beneficienti / cieľové skupiny (z kvalitatívneho a kvantitatívneho hľadiska):
Z kvalitatívneho hľadiska predstavuje projekt TANDEM dve skupiny beneficientov:
Primárnou cieľovou skupinou sú účastníci s nižšou úrovňou vzdelania a s prisťahovaleckým zázemím (mladí a
starší), ktorým sa umožní analyzovať a štrukturalizovať svoje osobné a profesionálne životné skúsenosti v
súlade s Europass Životopisom.
Druhou skupinou beneficientov sú podniky, organizácie, inštitúcie a ich zamestnanci, ktorí pracujú s
cieľovými skupinami. Projekt poskytuje príklad na analýzu a zlepšenie priehľadnosti týkajúcej sa zručností a
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kompetencií. Navyše poskytuje spôsob pre prácu s náročnou cieľovou skupinou, a to vytvárajúc pozitívnu
atmosféru pre učenie oboch strán.
Projekt má neustály dosah na veľký počet ľudí. Platforma bola vybudovaná s cieľom možného použitia aj po
ukončení implementácie. Poskytovatelia VET, učitelia, poradcovia a školitelia majú možnosť používať štruktúru
na určenie zručností a kompetencií, odvolávanie sa na “pracovné príbehy”, ktoré sú stavané na platforme
diskusie so študentmi v rôznych predmetoch. Platforma obsahuje približne 100 životných príbehov, ktoré sú
dostupné v siedmych jazykoch.
8. Obdobie dočasného umiestnenia / realizácie:
Projekt TANDEM LdV ToI bol spustený v decembri 2009 a ukončený v novembri 2011, trval 24 mesiacov.
Nasledovné produkty dostupné pre verejnosť:
Internetová stránka (http://www.tandem-project.eu) a produkty, napr. Didaktická príručka, Príručka a
Knižnica TANDEM (http://www.tandem-library.eu) (pre nekomerčné) použitie
9. Hlavný obsah aktivít:
Cieľom aktivít projektu TANDEM bolo v prvom rade vypracovanie produktov opísaných vyššie a definovaných
v cieľoch projektu. Bolo treba prebrať, štrukturalizovať a dohodnúť koncepty.
1) Vypracovanie Didaktickej príručky diskusiou a dohodou vo veci súvisiacich záležitostí; umožnenie
transparentnosti zručností a kompetencií beneficientov implementáciou projektu.
2) Vybudovanie Internetovej knižnice / platformy TANDEM a vypracovanie životných príbehov účastníkmi na
základe štruktúry Europass Životopisu (napr. vedenie rozhovorov a vypracovanie obsahu).
3) Príprava Príručky ako manuálu, ako pre knižnicu vyhotovovať, editovať a nahrávať materiál v rôznych
formátoch.
Čo sa týka beneficientov, základným elementom na prvej úrovni bolo vypracovanie rozhovorov a obsahu
platformy. Tento typ biografickej práce je dôležitým krokom na spoznanie zručností uchádzačov o interview.
Pýtajúci sa oboznámili so štruktúrou Europass Životopisu a s príslušnými kľúčovými kompetenciami v daných
pracovných sektoroch.
Značná časť Didaktickej príručky sa venuje zručnostiam a kompetenciám (v rámci EÚ) vo vybraných
pracovných sektoroch čerpaných z neformálnych a non-formálnych vzdelávacích prostredí.
10.1 Produkty a výsledky - Všeobecný opis:
Výsledkom projektu TANDEM sú vyššie opísané vypracované produkty: dokumenty na
stiahnutie ako Didaktická príručka, Príručka a online knižnica TANDEM.
Tieto produkty poskytujú príklad pre prácu s cieľovou skupinou považovanou za ťažko prístupnú. Interakcia
ľudí pomocou aplikovania štruktúry Europass Životopisu pomohla účastníkom
a) zlepšiť intergeneračné a interkultúrne porozumenie,
b) zistiť, že neformálne a non-formálne získané zručnosti sú relevantné a môžu viesť k uznaniu.
Ďalším výsledkom projektu bolo, že so snahou cez mainstreaming a multiplikáciu sa projekt dostal k 30
partnerom (multiplikátorom) z 11 rôznych krajín. Extenzívny opis vypracovania obsahu a manuálu predstavuje
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dôležitý a veľmi užitočný zdroj pre veľký počet odborníkov v tejto oblasti.
Didaktická príručka:
TANDEM ponúka množstvo nástrojov pre priehľadnosť a transfer kompetencií VET nadobudnutých najmä v
non-formálnom a neformálnom prostredí. Navyše buduje uvedomenie si týchto nástrojov ako u mladých, tak
aj u starších účastníkov. Didaktická príručka TANDEM znázorňuje, akým spôsobom sú tandemy štruktúrované,
ako môžu byť využívané materiály počas školení a poradenstva, aké benefity prinášajú. Tento dokument pre
školiteľov VET, poradcov, učiteľov rozoberá problematiku kultúrnej rôznorodosti a venuje zvýšenú pozornosť
kľúčovým kompetenciám celoživotného vzdelávania. Manuál taktiež obsahuje didaktické zásady, pomôcku pre
vedenie rozhovorov a transfer kompetencií pracovného života.
Príručka
Príručka poskytuje technické detaily a informácie každému, kto má záujem pracovať s knižnicou TANDEM. Ako
“užívateľský manuál” vysvetľuje, ako hľadať a čítať príbehy.
Knižnica / platforma TANDEM
Online platforma obsahuje okolo 100 životných príbehov, ktoré znázorňujú, ako neformálne a non-formálne
získané zručnosti a kompetencie zapadajú do štandardizovaných štruktúr Europass Životopisu. Príklady sú
voľne dostupné pre verejnosť. (http://www.tandem-library.eu)
10.2 Produkty a výsledky – Vzťah so spoločnými Európskymi nástrojmi Europass, EQF
ECVET, a s cieľmi projektu ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS:
Europass: Rozhovory a životné príbehy sú vypracované na základe Europass Životopisu. Účastníci postupujú
podľa priloženej schémy. Týmto spôsobom sa naučia, ako štrukturalizovať informácie o zručnostiach
a kompetenciách. Účastníci majú možnosť ohodnotiť svoje jazykové zručnosti aplikovaním štruktúry
vzdelávacích výsledkov pre Európsky jazykový pas (European Language Passport). Je možné žiadať aj Europass
certifikát (Europass Certificate) alebo Diplomový doplnok (Diploma Supplement).
EQF: projekt TANDEM pomohol účastníkom nadobudnúť určité zručnosti a kompetencie opísané v EQF,
a ktorých cieľom bola práca s rámcom pri identifikácii zručností a kompetencií partnerov interview. Kľúčové
kompetencie sú stručne opísané v Didaktickej príručke. Extrahované sú špecifické kľúčové kompetencie /
zručnosti pre vybraný pracovný sektor. Tie, ktoré sa týkajú cestovného ruchu, sú relevantné pre ECVETZDRAVOTNÝ TURIZMUS.
ECVET: Projekt TANDEM obsahuje doplnok k názvu: “[…] ako zabezpečiť transfer a prehľadnosť kompetencií
VET”, a preto produkuje vzdelávacie výsledky, ktoré je možné integrovať do procesu ECVET. Toto nebolo
výlučne zrealizované, ale hodnotenie vzdelávacích výsledkov získaných študentmi je prvým krokom v procese
ECVET.

ECVET-ZDRAVOTNÝ TURIZMUS: Vzťah medzi projektom a cieľmi ECVET- ZDRAVOTNÝ TURIZMUS spočíva
v prvom rade v tom, že TANDEM predstavuje najlepšiu prax pre sprehľadnenie vzdelávacích výsledkov
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a kvalifikácií (získaných neformálne a non-formálne) pomocou aktivity, ktorá zároveň podporuje interkultúrny
a intergeneračný dialóg. Navyše je jedným z cieľových sektorov projektu TANDEM cestovný ruch, a preto sú
príklady knižnice TANDEM pravdepodobne použiteľné aj pre ECVET –ZDRAVOTNÝ TURIZMUS.
10.3 Produkty a výsledky - Udržateľnosť (výsledky sa využívajú alebo sa ukončili, pretože):
Výsledky projektu TANDEM sú stále dostupné a voľne využiteľné pre komerčné, aj nekomerčné účely.
Internetové stránky projektu sú: (http://www.tandem-project.eu; http://www.tandem-library.eu). Hlavné
produkty, ktoré zanechali udržateľný účinok, sú nasledovné:
Knižnica / platforma TANDEM: Životné príbehy platformy slúžia ako príklady pre aplikovanú štruktúru
Europass a to pridaním získaných zručností a kompetencií do rámca širokého uznania. Môžu byť použité ako
učebné materiály pre interkultúrne a intergeneračné učenie. Taktiež je možné vytvoriť ďalšie životné príbehy,
ktoré potom môžu byť nahraté projektovými partnermi. Príručka predstavuje dobrý užívateľský manuál
umožňujúci individuálne využívanie knižnice.
Didaktická príručka: TANDEM opisuje spôsob práce s cieľovou skupinou, ktorá má zvyčajne nízky pomer
úspechu. Myšlienka posilnenia intergeneračnej a interkultúrnej výmeny názorov skrz štrukturálnu a
biografickú prácu poskytuje mnoho príležitostí pre vzdelávanie. Dokument poskytuje čitateľovi užitočné a
praktické informácie pre prácu s EQF a hodnotenie vzdelávacích výsledkov.
Vzhľadom na naše skúsenosti ako poskytovateľov VET a vzhľadom na spoluprácu s kolegami z rôznych krajín
môžeme skonštatovať, že metóda TANDEM je už aplikovaná v rôznych podobách a to zo strany poskytovateľov
VET, učiteľov a poradcov. Ako príklad slúži knižnica.
10.4 Produkty a výsledky – Hlavné bariéry využívateľnosti:
Hlavné bariéry využívania produktov a výsledkov projektu sú identifikované na nasledovných úrovniach:
Sektorová: TANDEM zbiera životné príbehy z 5 hlavných pracovných sektorov: poľnohospodárstvo,
stavebníctvo, cestovný ruch, výroba a predaj, zdravie a sociálne služby. Tieto vybrané sektory pokrývajú
primárny, sekundárny a terciárny sektor ekonomiky. TANDEM nevenuje veľkú pozornosť sektoru, odkiaľ
pochádza životná skúsenosť. Zručnosti a kompetencie 5 vybraných sektorov sú rozoberané v materiáloch
príručky.
Hoci spomenuté zručnosti a kompetencie (pre cestovný ruch) predstavujú dobrý pracovný základ pre ECVETZDRAVOTNÝ TURIZMUS, pravdepodobne by bolo príliš málo zaoberať sa iba špecifickou oblasťou zdravotného
turizmu.
Geografická: TANDEM nemá žiadne geografické reštrikcie – bol implementovaný v Nórsku, Holandsku,
Bulharsku, Grécku, Rakúsku a sčasti v Nemecku. Metodológia je aplikovateľná v ktorejkoľvek krajine.
Lingvistická: životné príbehy knižnice TANDEM sú dostupné v 7 jazykoch: grécky, anglický, francúzsky,
holandský, bulharský, nemecký a nórsky. Jedným z hlavných aspektov projektu TANDEM je jeho interkultúrny
aspekt, čo predstavuje malý význam pre ECVET-ZDRAVOTNÝ TURIZMUS. Na druhej strane tandem, ktorý nie je
interkultúrny, môže fungovať tiež rovnako dobre.
Kultúrna / technická: Príručka predstavuje dobré vysvetlenie ako používať knižnicu a Didaktická príručka
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obsahuje zreteľné, hodnotné vysvetlenie pre učiteľov vo všeobecnosti.

10.5.1 Produkty a výsledky – možná prenosnosť (zvážením všeobecnosti potenciálnych Európskych,
teritoriálnych a sektorových kontextov):
Výsledky sa neobmedzujú na národné, teritoriálne alebo sektorové kontexty, ale naučené úlohy a vedomosti
porovnávané s nasledovnými oblasťami môžu byť prenesené na ECVET-ZDRAVOTNÝ TURIZMUS:
TANDEM hlavne reprezentuje najlepšiu prax pre úspešné sprehľadnenie a uznanie kvalifikácií v praxi
pomocou motivácie s atraktívnymi (intergeneračnými a interkultúrnymi) vzdelávacími možnosťami pre
účastníkov. Pracovné príbehy sú príkladmi biografickej práce (životné a pracovné skúsenosti), ktoré aplikujú
štruktúru Europass Portfólia / Životopisu (vrátane Európskeho jazykového pasu). Pri rozhovoroch sa účastníci
oboznamujú s EQF a v skutočnosti urobia prvý krok v procese ECVET (hodnotenie vzdelávacích výsledkov).
Časť obsahu Didaktickej príručky je možné použiť v dokumentačnom materiáli použiteľnom v ECVETZDRAVOTNOM TURIZME. Kľúčové kompetencie podľa EQF sú dobre zhrnuté a zreteľne vysvetlené.
Zručnosti a kompetencie sektora cestovného ruchu sú v každom prípade zaujímavé pre vypracovanie procesu
ECVET pre odborníkov v zdravotnom turizme, ale nie sú dostatočne špecifické a / alebo extenzívne pre
potreby ECVET-ZDRAVOTNÝ TURIZMUS.
10.5.2 Produkty and výsledky – Špecifická prenosnosť (obzvlášť v rámci ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS):
Prenosné produkty / výsledky
Prečo sú výsledky prenosné Akým spôsobom sú výsledky
v rámci ECVET – ZDRAVOTNÝ prenosné v rámci ECVET –
TURIZMUS
ZDRAVOTNÝ TURIZMUS
Výsledok č. 1:
Rozhovory a pracovno-životné Rozhovory slúžia ako príklady,
“Rozhovory a životné príbehy v príbehy
sú
vypracované alebo
celá
metodológia
knižnici TANDEM ako príklady spôsobom,
ktorý
zodpovedá rozhovorov v tandemoch môže byť
prehľadnosti a uznania zručností a štruktúre Europass Životopisu. v istej forme prijatá do procesu
kompetencií”
Účastníci používajú štruktúru, hodnotenia
vzdelávacích
oboznámia sa s EQF a hodnotia výsledkov.
Pri
definovaní
vzdelávacie výsledky / zručnosti a vzdelávacích výsledkov v ECVETkompetencie
interaktívnou ZDRAVOTNÝ TURIZMUS je možné
formou.
výsledky hodnotiť v súlade s
pracovno-životnými príbehmi z
TANDEMU (sektor cestovného
ruchu)
Výsledok č. 2:
Teoretická časť v projekte, v ktorej Prijať
a
prispôsobiť
obsah
“Obsah
EQF
a
kľúčové sa vypracujú kľúčové kompetencie kľúčových kompetencií / EQF.
kompetencie”
podľa EQF. TANDEM ponúka dobré
vysvetlenie.
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Výsledok č. 3:
V TANDEMe sa vybralo 5 sektorov. a) príklady v sektore cestovného
“Vybrané kompetencie zo sektora Sektor cestovného ruchu je ruchu môžu byť užitočné pre
cestovného ruchu”
jedným z nich
vypracovanie
spoločných
vzdelávacích výsledkov.
a) existujú hodnotné príklady
(vzdelávacie výsledky / zručnosti a b) zručnosti a kompetencie v
kompetencie)
v
procese sektore cestovného ruchu sú
vypracovania
spoločných základom
pre
zbieranie
vzdelávacích výsledkov.
špecifických
vzdelávacích
výsledkov v zdravotnom turizme.
b) spomenuté zručnosti slúžia ako
základ pre diskusiu a začiatok pre
zbieranie relevantných zručností v
zdravotnom turizme.
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DODATOK
Zdroje dokumentácie
použité pre analýzu

Typ dokumentu
Internetová stránka
PDF

Názov

Internetová stránka

Internetová stránka projektu http://www.tandem- project.eu
TANDEM
Didaktická príručka TANDEM
http://www.best.at/do
wnload2.php?f=4284&
h=a3ac0e63a98c0c4b2
27198fd4b1eabea

Platforma / online- knižnica (CMS) Knižnica TANDEM

http://www.tandem- library.eu

PDF

Príručka TANDEM

http://www.best.at/do
wnload2.php?f=4032&
h=a2b3a45aca092aba3
2e965e072f473d3

Internetová stránka (Rakúsko)

Europass Austria

http://www.europass.a t/
or http://europass.cedefo
p.europa.eu/de/home
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c) “Projekt QUALITOOL”
1. Denominácia dobrej praxe / skúsenosti:
QUALITOOL – praktická a účinná príležitosť celoživotného vzdelávania pre SME v európskom vidieckom
turizme.
www.quality.eurogites.org
2. Typ projektu alebo iniciatívy (napr. financovanie v rámci EU iniciatívy, národný rámec, atď.):
QUALITOOL je projekt Transferu inovácií financovaný v rámci subprogramu Leonardo da Vinci Programu
Celoživotného Vzdelávania 2007-2013. Projekt QUALITOOL je založený na výsledkoch projektu „Nový prístup
v školení pre kvalitu v európskom vidieckom turizme“, LV/02/B/F/PP-138.009, www.kvalitate.celotajs.lv
3. Potreba, pre ktorú bola definovaná a realizovaná dobrá prax / skúsenosť:
Kým sú trendy požiadaviek veľmi priaznivé k hlavným výhodám agroturizmu (príroda, životné prostredie,
autentickosť, atď.), vyžadujú profesionalizmus, kvalitu služieb a zabezpečenie minimálnej výbavy a štandardu
služieb. Vzhľadom na to, že sektor sa skladá z mikro- alebo SME, ktoré sa nachádzajú na širokom území a často
sú doplnkovou sezónnou aktivitou, podnikania hľadajú účinné poskytovateľské školiace možnosti
realizovateľné za takýchto podmienok.
4. Všeobecné a špecifické ciele:
Cieľom projektu je poskytnúť praktickú a účinnú možnosť pre SME v agroturizme v Európe pomocou zlepšenej
dostupnosti školení, výsledkom čoho by bola zvýšená profesionalita u poskytovateľov agroturizmu v Európe.
Jedným z cieľov je transfer webového Školenia inšpektorov kvality a Nástroja sebahodnotenia poskytovateľov
v agroturizme (Quality Inspector Training, Rural Tourism Provider Self-Evaluation Tool) členským organizáciám
EuroGites pre školenie poskytovateľov minimálneho štandardu kvality EuroGites.
5. Úroveň / kontext teritoriálnej / sektorovej aplikácie:
Výsledky projektu sú aplikovateľné v európskych krajinách, v kontextoch ubytovania v agroturizme a školiacich
sektorov.
6. Zainteresovaní partneri / developeri:
Partnerstvo reprezentuje rôzne typy organizácií agroturizmu:
- lotyšská asociácia agroturizmu (the Latvian Country Tourism association)
- bulharská asociácia alternatívneho turizmu (the Bulgarian association for alternative tourism),
- grécka sieť vidieckeho ubytovania (the Greek Network of Rural Accommodation),
- andalúzska sieť vidieckeho ubytovania (Andalusian Network or Rural Accommodation),
- slovinský turistický úrad (the Slovenian Tourist board),
- EuroGites – európska organizácia agroturizmu (EuroGites – European Rural Tourism Organisation)
7. Beneficienti / cieľové skupiny (z kvalitatívneho a kvantitatívneho hľadiska):
Cieľové skupiny sú nasledovné:
- poskytovatelia agroturizmu v európskych krajinách. Toto je primárna cieľová skupina. Predovšetkým
začiatočníci v oblasti, nakoľko výsledky projektu sú adresované na zlepšenie ich zručností
a konkurencieschopnosti. Krátkodobo – priame zlepšenie zručností, dlhodobo – zlepšená profesionálna
kapacita, získanie zvyku neustáleho učenia ako spôsobu zlepšenia konkurencieschopnosti.
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- organizácie agroturizmu. V kontexte agroturizmu sú adresované ich členom poskytovateľmi školení, buď
priamo alebo formou subdodávky externých školiteľov pre účely školenia. Krátkodobo – sú schopní ponúknuť
inovačné a účinné školenia svojim členom. Dlhodobo – zlepšiť svoje kapacity a vedomosti pomocou
networkingu s ďalšími organizáciami, používaním nástroja a zdieľaním skúseností. Neustále uvedomenie si
potreby školenia a možnosť reakcie, aktualizácia školiacich programov.
- školiace zariadenia a sieť školiteľov. Ponúkajú nástroj (Tool) a integrujú ho do svojich školiacich programov.
Krátkodobo – školiace inštitúcie, ktoré ponúkajú programy uspokojujúce dopyt pracovného trhu. Dlhodobo –
silné, aktívne vzťahy medzi školiacim sektorom a organizáciami danej oblasti.
8. Dočasné umiestnenie / obdobie realizácie:
Projekt QUALITOOL bol implementovaný v rokoch 2008-2010, implementácia trvala 24 mesiacov.
9. Hlavný obsah aktivít:
Aktivity projektu QUALITOOL prebehli podľa nasledovnej metodológie a pracovného plánu:
1.
Manažment projektu, koordinácia, finančné procedúry a podávanie správ.
2.
Zhrnutie analýzy existujúcej situácie a potrieb školenia, ktoré poskytujú všetci partneri danej krajiny.
3.
Revízia inšpekcie kvality a školiaceho nástroja, aktualizácia obsahu pre testovanie partnerskými
organizáciami projektu.
4.
Zákaznícka revízia na overenie trhových požiadaviek a ich integrácia do Nástroja.
5.
Testovanie Nástroja partnerskými organizáciami a vypracovanie záverečnej formy Nástroja
6.
Workshop v Lotyšsku o kvalite agroturizmu.
7.
Záverečná forma Nástroja dostupná na internetových stránkach projektových partnerov a EuroGites.
8.
Záverečný projektový míting.
8.
Rozširovanie projektových výsledkov podľa plánu.
10.1 Produkty a výsledky – Všeobecný opis:
Projektový výsledok – internetový školiaci nástroj (Web Based Training Tool) pozostáva z troch častí:
1. Kontrola kvality: kontrolná forma s možnosťami áno / nie a správne odpovede v rozbaľovacom menu.
Otázky sú objasnené v komentároch a znázornené fotografiami (súlad / nesúlad so štandardmi Eurogites).
2. Manuál inšpekcie: dokument na stiahnutie obsahujúci EUROGITES štandardy a ich vysvetlenie.
3. Modul virtuálneho školenia: štandardy Eurogites kvality a kontrolný manuál znázornené fotografiami (súlad
/ nesúlad so štandardami Eurogites). Pripomienky s fotografiami ponúkajú dodatočné vysvetlenia.
Výsledky projektu sú verejne dostupné na stránke Eurogites: www.quality.eurogites.org
10.2 Produkty a výsledky – Vzťah so spoločnými Európskymi nástrojmi Europass, EQF
ECVET a s cieľmi projektu ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS:
Výsledky projektu sa nevzťahujú na žiadne z vyššie uvedených nástrojov.

10.3 Produkty a výsledky - Udržateľnosť (výsledky sa využívajú alebo sa ukončili, pretože):
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Výsledky projektu QUALITOOL sú stále dostupné a voľne použiteľné na školiace účely.
Kontrola kvality (self-check) je dostupná pre každého poskytovateľa agroturizmu, ktorý má záujem uspokojiť
potreby hostí z iných krajín. Manuál inšpekcie je dostupný pre organizácie budujúce a aktualizujúce schémy
kvality. Modul virtuálneho školenia poskytuje pozitívne a negatívne príklady pre ubytovania agroturizmu
dodávané partnerskými organizáciami. Vzťah s profesionálnou oblasťou zabezpečuje udržateľnosť výsledkov
projektu.
10.4 Produkty a výsledky – Hlavné bariéry využívateľnosti:
Výsledky projektu nemajú žiadne významné bariéry, čo sa týka využívateľnosti, pretože sú dostupné online a
môžu byť použité počas školení, či v pracovných situáciách.
Určité školenie / inštrukcie pre užívateľov je potrebné. Napr. pridávanie nových jazykov. Nie sú však
vyžadované pokročilé vedomosti v oblasti IT.
10.5.1 Produkty a výsledky – možná prenosnosť (zvážením všeobecnosti potenciálnych Európskych,
teritoriálnych a sektorových kontextov):
Výsledky projektu sú prenosné národne a územne v ktorejkoľvek krajine EÚ organizáciami, ktoré sú
zainteresované do použitia a ďalšieho vývoja projektových výsledkov.
Sektorový transfer – je možné prispôsobiť štruktúru Tool formálnemu formátu školenia v oblasti cestovného
ruchu, a taktiež používať rovnaký IT prístup a metodológiu v iných sektoroch.
10.5.2 Produkty a výsledky – Špecifická prenosnosť (obzvlášť v rámci ECVET-ZDRAVOTNÝ TURIZMUS):
Prenosné produkty / výsledky
Prečo sú výsledky prenosné Akým spôsobom sú výsledky
v rámci ECVET – ZDRAVOTNÝ prenosné v rámci ECVET –
TURIZMUS
ZDRAVOTNÝ TURIZMUS
výsledok:
Výsledky
poskytujú
dobrý Obsah školiaceho nástroja môže
Internetový školiaci nástroj
vzdelávací
obsah
z priameho byť integrovaný do školiaceho
zdroja pracovnej oblasti, preto rozvrhu podľa formy odborného
zabezpečujú excelentné spojenie vzdelania.
Opis
zručností
medzi vzdelávacím a odborným a pracovných profilov v systémoch
sektorom.
VET je možné aktualizovať
použitím vstupných zdrojov z
pracovnej oblasti.
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DODATOK
Zdroje dokumentácie
použité pre analýzu

Typ dokumentu
Internetová stránka

Názov

Internetová stránka

QUALITOOL online školiaci nástroj www.quality.eurogite s.org
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d) “TourBo meets Europe”
1. Denominácia dobrej praxe / skúsenosti:
TourBo meets Europe – celoeurópske uznanie a certifikácia vzdelávacích výsledkov v cestovnom ruchu
vrátane systematických bodov výkonu v rámci pozadia ECVET a EQF

2. Typ projektu alebo iniciatívy (napr. financovanie v rámci iniciatívy EU, národný rámec, atď.):
TourBo je projektom inovácií Leonardo da Vinci-Transfer financovaný v rámci Programu celoživotného
vzdelávania 2007-2013 (http://www.tourbo.eu/).

3. Potreba, pre ktorú bola definovaná a realizovaná dobrá prax / skúsenosť:
Turistický priemysel rastie veľmi rýchlo a vyžaduje vhodné a pohotové reakcie na meniace sa cieľové skupiny.
Je udržiavaný kvalitou jeho zamestnancov a charakterizovaný profesionálnymi, lingvistickými a interkultúrnymi
kompetenciami ako podnikateľskou mysľou v kombinácii s porovnateľnými skúsenosťami a certifikáciami,
ktoré boli v ideálnom prípade získané v zahraničí.
Tento trend sa týka Európy, v ktorej prebiehajú demografické zmeny. Je potrebné objaviť a využiť ľudské
bohatstvo skúseností, t.j. skúsenosti bývalých dlhodobých pracovníkov v cestovnom ruchu, ako aj mimo
priemyslu. Je nevyhnutné vizualizovať a uznať neformálne a non-formálne kompetencie.
4. Všeobecné a špecifické ciele:
Základom myšlienky pre tento projekt je uvedomenie si faktu, že dlhodobí zamestnanci bez akejkoľvek
formálnej kvalifikácie sú typickí pre turistický priemysel v Európe. Cieľom projektu je testovať a certifikovať
kompetencie a zručnosti zamestnancov v cestovnom ruchu s dôrazom na vzdelávacie výsledky. Pre tieto účely
bol vyvinutý „Rekreačný asistent“. Rekreačného asistenta možno opísať ako turistického sprievodcu so
všeobecným a interkultúrnym zázemím a širokou škálou úloh, ktoré zasahujú do manažmentu cestovného
ruchu.
Cieľmi projektu sú:
- Priehľadnosť kvalifikácií vo vzdelávaní cestovného ruchu a školenia pre zamestnancov / vnútorné
- Porovnateľnosť v rámci Európy, ktorá vedie k zvýšeniu mobility európskych pracovníkov / vnútorné
- Umožnenie vstupu mimo priemyslu
- Umožnenie prístupu k vyššiemu vzdelaniu, napr. akademickému
- Motivácia pre celoživotné vzdelávanie
Certifikácie a záverečné skúšky v odbornom a vyššom vzdelaní cestovného ruchu v regióne budú ohodnotené
kreditovým systémom a exemplárne pridelené rôznym úrovniam EQF.
5. Úroveň / kontext teritoriálnej / sektorovej aplikácie:
Projektoví partneri z Nemecka, Maďarska, Slovinska a Rakúska testujú školenie Rekreačného asistenta
uskutočňujúce sa v niekoľkých krajinách v rôznych moduloch: testovanie už existujúcich osnov z hľadiska
uznania neformálne a non-formálne nadobudnutých kompetencií vzhľadom na európsku mobilitu účastníkov
vo vzdelávaní cestovného ruchu a školiacich / výmenných účastníkov školení počas projektu.
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Kvalifikácia pre Rekreačného asistenta pozostáva zo 7 tematických modulov. Vyučované sú základy turizmu,
ako aj manažment kvality a orientácia na cieľové skupiny a ďalšie špecializované zručnosti v oblasti turizmu.

6. Zainteresovaní partneri / developeri:
- Volkshochschule Papenburg gGmbH (centrum vzdelávania dospelých), Nemecko
Koordinácia, propagácia a analýza
- Katedra voľného času a Asociácia kultúrnej práce, University of Bremen, Nemecko
Vývoj rekreačného asistenta (Európske vzdelávanie v turizme)
- Business School SP, Wittmund, Nemecko
Testovanie už existujúcich osnov z hľadiska uznania neformálne a non-formálne nadobudnutých kompetencií
vzhľadom na európsku mobilitu účastníkov vo vzdelávaní a školení cestovného ruchu.
- Consultancy Heffeter, Rakúsko
Vykreslenie súčasného vzdelávania a školenia v turizme v EQF
- Salzburg Tourism Schools Klessheim, Rakúsko
Testovanie už existujúcich osnov z hľadiska uznania neformálne a non-formálne nadobudnutých kompetencií
vzhľadom na európsku mobilitu účastníkov vo vzdelávaní a školení cestovného ruchu.
Oblastné testovanie rekreačného asistenta v príslušnej krajine:
- Rural Adult Education Center, Regional Office for Weser-Ems in Bad Zwischenahn, Nemecko
- Városlõdi Villa - Forest Park School Iglauer, Maďarsko
- Notranjski Ecological Centre, Slovinsko
7. Beneficienti / cieľové skupiny (z kvalitatívneho a kvantitatívneho hľadiska):
Priami beneficienti:
- zamestnanci pracujúci v sektore turizmu s neadekvátnym vzdelaním
- ľudia meniaci kariéru
- heterogénna skupina (od vodiča autobusu po majiteľa cestovnej agentúry, alebo nezamestnaného historika
umenia). Projekt zahŕňa 8 partnerov zo 4 rôznych krajín.
8. Dočasné umiestnenie / obdobie realizácie:
TourBo projekt bol odštartovaný 01.10.2010, dátum ukončenia bude 30.09.2012. Niektoré produkty sú už
k dispozícii na stránke: http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6905&page=1&prd=1

9. Hlavný obsah aktivít:
Hlavnými aktivitami projektu boli vypracovanie produktov (Rekreačný asistent) a analýza už existujúcich osnov
vo vzdelávaní v oblasti turizmu vzhľadom na ich kompatibilitu s EQF a obsahom neformálnych vedomostí.

10.1 Produkty a výsledky – Všeobecný opis:
a) Rekreačný asistent
Odborná kvalifikácia, ktorá sa sústreďuje na priamy kontakt s hosťom, presadzuje extenzívne vedomosti,
zručnosti a kompetencie turistov a poskytuje filozofiu služieb zameraných na cieľové skupiny. K tomu patrí aj
certifikačný systém (sylabus modulov, proces seba hodnotenia, testovanie, pracovné inštrukcie pre personál).
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b) Prínos k prehľadnosti v rámci Európy v oblasti odborného, akademického a iného školenia v oblasti turizmu.
• Spojitosť a priepustnosť medzi rôznymi úrovňami EQF.
• Analýza možnosti transferu kreditov z ECVET do ECTS.
• Zabezpečenie kvality odbornými zamestnancami.
• Modely vzdelávacích jednotiek a návrhov pre certifikáciu non-formálne a neformálne nadobudnutých
kompetencií počas nemeckých a rakúskych školení v oblasti turizmu.
10.2 Produkty a výsledky – Vzťah so spoločnými Európskymi nástrojmi Europass, EQF
ECVET a s cieľmi projektu ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS:
Príkladná alokácia s EQF kreditovým systémom pre certifikáty nadobudnuté v odbornom, akademickom
a vyššom vzdelávaní v oblasti turizmu, vrátane návrhov pre spojitosť s vyšším vzdelaním a možnosťami
uznania a transferu kreditov z ECVET do ECTS.
ECVET: exemplárna klasifikácia existujúceho vzdelania a školenia v oblasti turizmu v Európskom kvalifikačnom
rámci a taktiež exemplár priradenia kreditov (ECVET) môžu slúžiť ako najvhodnejšie činnosti v ECVETZDRAVOTNOM TURIZME, keďže vychádzajú z turizmu. Uznanie neformálneho vzdelávania je dôležitým
krokom, nakoľko je často využívané v profesii (športové zručnosti, skúsenosti s pomocou hosťom).
ECVET-HEALTH TOURISM: Príkladná alokácia Rekreačného asistenta s EQF a systémom kreditov predstavuje
užitočnú referenciu o projekte ECVET-ZDRAVOTNÝ TURIZMUS. Výsledky projektu TourBo by mali byť
prehodnotené analýzou úrovne EQF pridanej k určitým vedomostiam / zručnostiam / kompetenciám. Do
úvahy by sa mala brať spojitosť s vyšším vzdelaním. Najvhodnejšie činnosti vzdelávacích výsledkov a kvalifikácií
v rámci sektora turizmu môžu byť prenesené na ECVET-ZDRAVOTNÝ TURIZMUS.
10.3 Produkty a výsledky - Udržateľnosť (výsledky sa využívajú alebo sa ukončili, pretože):
Certifikácie a záverečné skúšky v odbornom vzdelávaní turizmu.
Modely vzdelávacích jednotiek a návrhov pre certifikáciu non-formálne a neformálne nadobudnutých
kompetencií
Alokácia Rekreačného asistenta s EQF a kreditovým systémom
10.4 Produkty a výsledky – Hlavné bariéry využívateľnosti:
Sektorové: cieľom projektu je predovšetkým vývoj štandardizovaného školenia v turizme a jeho alokácia s EQF
na vyššej úrovni ako 6. Spojitosť medzi ECTS a ECVET nie je konkrétnym cieľom ECVET-ZDRAVOTNÝ TURIZMUS
a preto je užitočný iba sčasti.
Geografické: neexistuje geografická reštrikcia. Cieľom projektu je využívateľnosť Rekreačného asistenta v celej
Európe.
Lingvistické: zatiaľ existuje anglická a nemecká verzia výsledkov projektu.
Kultúrne / technické: Analýza existujúcich osnov z hľadiska non-formálne a neformálne nadobudnutých
kompetencií bola vykonaná pre krajiny konzorcia projektu.
10.5.1 Produkty a výsledky – možná prenosnosť (zvážením všeobecnosti potenciálnych Európskych,
teritoriálnych a sektorových kontextov):
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Produkt Rekreačný asistent bol vyvinutý v rámci projektu TourBo a je definovaný ako základná kvalifikácia
v európskom turizme. Neformálne získané vedomosti sú pozbierané a analyzované počas školenia. Školenie je
rozdelené do základných a tematických modulov, so širokou tematickou škálou možností bez kvalitatívneho
poklesu. Definícia základných kvalifikácií umožňuje pre ECVET-ZDRAVOTNÝ TURIZMUS priamo porovnať
a používať produkt Rekreačný asistent ako referenčný model.
10.5.2 Produkty a výsledky – Špecifická prenosnosť (obzvlášť v rámci ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS):
Prenosné produkty / výsledky
Prečo sú výsledky prenosné Akým
spôsobom sú výsledky
v rámci
ECVET-ZDRAVOTNÝ prenosné v rámci
ECVET –
TURIZMUS
ZDRAVOTNÝ TURIZMUS
Výsledok č. 1:
Rekreačný asistent poskytuje Certifikácie a záverečné testovania
Certifikácie
a záverečné a testuje základné vedomosti je možné použiť ako zdroj
testovanie v odbornom vzdelaní v oblasti turizmu
a šablónu.
v oblasti turizmu
Výsledok č. 2:
Modely a návrhy boli vypracované Tento výsledok je užitočný pre
Modely vzdelávacích jednotiek pre Rekreačného asistenta ako ECVET-ZDRAVOTNÝ TURIZMUS ako
a návrhov pre certifikáciu non- základná kvalifikácia v oblasti príklad pre vypracovanie jednotiek
formálne
a neformálne turizmu, a preto predstavujú dobrý a certifikáciu
non-formálne
nadobudnutých kompetencií
základ pre vypracovanie jednotiek získaných kompetencií.
v ECVET-ZDRAVOTNÝ TURIZMUS.
Výsledok č. 3:
V Rekreačnom asistentovi sú ECVET-ZDRAVOTNÝ
TURIZMUS
Alokácia Rekreačného asistenta zahrnuté
základné
moduly slúži ako referencia pre existujúce
s EQF a kreditovým systémom
turizmu, ktoré sú alokované s EQF. základné znalosti v turizme v rámci
EQF.
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DODATOK
Zdroje dokumentácie
použité pre analýzu

Typ dokumentu
Internetová stránka

Názov

Internetová stránka

Internetová stránka

Internetová
stránka
projekt
Databáza ADAM

TourBo http://www.tourbo.eu/

Leták

Leták TourBo meets Europe

http://www.tourbo.eu/fileadmin/
view.htm?prj=6905&projLang=de
downloads/

Prezentácia

tourbo_meets_europe_inf
opraesentation

http://www.vhs-papenburg.de/
flyer_rca_druckvorlage_komplett.
pdf

Dokument

Inventár relevantných školiacich http://www.tourbo.eu/fileadmin/
a kvalifikačných možností pre downloads/tourbo_rca_bestands
personál v Európe
aufnahme.pdf

http://www.adameurope.eu/adam/project/
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e) “ECVET TC NET”
1. Denominácia dobrej praxe / skúsenosti:
Európsky kreditový systém pre odborné vzdelávanie a školenie – sieť cateringu a turizmu – európska
kooperácia pre rozvoj systému ECVET, ktorý sa vzťahuje na priemysel turizmu a cateringu v Európe
(http://www.ecvet-tc.net)
2. Typ projektu alebo iniciatívy (napr. financovanie v rámci iniciatívy EU, národný rámec, atď.):
Európsky kreditový systém pre odborné vzdelávanie a školenie – sieť cateringu a turizmu (ECVET TC NET) je
trojročný sieťový projekt Leonardo da Vinci v rámci programu celoživotného vzdelávania.
3. Potreba, pre ktorú bola definovaná a realizovaná dobrá prax / skúsenosť:
ECVET TC NET je založený na potrebe vytvorenia základu pre vzájomné uznanie a prehľadnosť kompetencií
v meraní vzdelávacích výsledkov. Mobilita v sektore turizmu a cateringu je neustále sťažená nedostatkom
transparentných a rozoznateľných kvalifikácií a kompetencií v Európe. Je potrebné nájsť modely umožňujúce
vzájomné uznanie kompetencií a zručností.
4. Všeobecné a špecifické ciele:
Hlavným cieľom projektu bolo vyvinúť model založený na ECVET pre vzájomné uznanie a prehľadnosť
vzdelávacích výsledkov a kompetencií v sektore turizmu a cateringu v Európe.
Pre dosiahnutie hlavného cieľa projektu je potrebné dosiahnuť nasledovné čiastkové ciele:
- Európsky prieskum “Kompetencie a zručnosti v sektore turizmu a cateringu v Európe“: cieľom je vypracovať
dôkladnú perspektívu rôznych kompetencií a pracovných profilov žiadaných v sektore turizmu a cateringu
v Európe. Predstavuje základ rozvoja modelu ECVET.
- vypracovanie štruktúry opisu kompetencií: štruktúra opisu kompetencií by mala poskytnúť základ opisu pre
všetky kompetencie v sektore turizmu a cateringu.
- vypracovanie modelu ECVET pre sektor turizmu a cateringu v Európe: z perspektívy viacerých zúčastnených
strán s dôrazom na podniky a poskytovateľov služieb, ktorí sú zahrnutí do partnerstva modelu ECVET pre účely
rozvoja a dokumentácie v adekvátnej podobe.
- Vytvorenie manuálu, ako pracovať s ECVET v sektore turizmu a cateringu v praxi: okrem opisu modelu budú
pridané konkrétne inštrukcie a postup popísaný krok za krokom, ako pracovať s ECVET v praxi. Faktom je, že
značná časť odborného vzdelávania v sektore turizmu a cateringu sa uskutočňuje v rámci podnikov
a poskytovateľov služieb, pričom tieto organizácie nie sú klasickými školiacimi organizáciami. Preto nemajú
dostatočné skúsenosti v systémoch prenosu kreditov.
- Pripravenie manuálu k otázkam vytvárania školiacich programov, ktoré sú v súlade s ECVET: pre školiace
organizácie v sektore turizmu a cateringu je do budúcnosti dôležité disponovať vhodným manuálom pre
vytváranie školiacich programov v súlade s ECVET.
- Testovacia implementácia modelu ECVET: školiace organizácie a podniky zainteresované v ECVET TC NET
budú pre potreby sektoru tiež testovať vyvinuté prístupy a nástroje na získanie spätnej väzby k praktickej
implementácii a realizovateľnosti.
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- Vytvorenie politiky: ECVET TC NET plánuje ďalej rozvíjať politiku VET pre sektor turizmu a cateringu s
kvalitnou perspektívou viacerých zúčastnených strán pomocou vypracovania dokumentu odporúčaní pre
odborné vzdelávanie a školenie v priemysle turizmu a cateringu v Európe.
5. Úroveň / kontext teritoriálnej / sektorovej aplikácie:
Teritoriálna úroveň / kontext:
Európske krajiny zúčastňujúce sa projektu: Rakúsko, Česká republika, Fínsko, Nemecko, Veľká Británia,
Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko a Turecko.
Sektorová úroveň / kontext:
Ekonomickým sektorom, ktorým sa zaoberá EVCET TC NET je turistický a cateringový priemysel.
6. Zainteresovaní partneri / developeri:
Projekt EVCET TC NET zahŕňa nasledovné inštitučné kategórie:
Poskytovatelia VET v turizme a cateringu
Univerzity a vysoké školy
Podnikania v oblasti turizmu a cateringu: hotely, kúpele, podnikania v oblasti výletných plavieb, turistické
organizácie, poskytovatelia pracovnej sily, pracovné agentúry
Profesionálne asociácie v oblasti priemyslu.
Účastnícke organizácie rôznych krajín sú:
Tourismusschulen Bad Gleichenberg and Berüfsförderungsinstitut Steiermark (Rakúsko), Tempo Training And
Consulting (Česká republika), Baltic College- University of Applied Sciences and Mikro Partner GmbH
(Nemecko), Escuela de Hosteleria de Sevilla (Španielsko), Porin Aikuiskoulutuskeskus/ Winnova (Fínsko), Spirit
Hotel Thermal Spa, Sarvar (Maďarsko), Vocational College for Catering Maribor (Slovinsko), Selcuk University,
Deparment of Turism and Hotel Management (Turecko) and Coleg Llandrillo (Veľká Británia), Universitatea
Stefan cel Mare, Suceava and Bucovina Tourism Association (Rumunsko) and Swiss Occidental Leonarda
(Švajčiarsko)
7. Beneficienti / cieľové skupiny (z kvalitatívneho a kvantitatívneho hľadiska):
Z kvalitatívneho hľadiska boli hlavnými cieľovými skupinami projektu poskytovatelia vzdelávania, vysoké školy
turizmu a cateringu. Turistický sektor a priemysel má svoje špecifiká, ktoré treba brať do úvahy: odborné
vzdelávanie a školenie v sektore turizmu je taktiež poskytované v podnikoch turizmu ako sú hotely, kúpele,
kluby, atď. Z tohto dôvodu sú cieľovými skupinami aj podnikania v oblasti turizmu a iné inštitúcie, ktoré sú
súčasťou cieľovej skupiny a potenciálnych zúčastnených strán.
Dlhodobými beneficientmi sú pracovníci v sektore turizmu a cateringu ako aj samotní turisti.
Z kvantitatívneho hľadiska projekt zahŕňa 17 partnerských inštitúcií v 11 krajinách a 9 rôznych profesií.
8. Dočasné umiestnenie / obdobie realizácie:
ECVET TC NET bol realizovaný v období 01.11.2008 -31.10.2011.

9. Hlavný obsah aktivít:
Pracovný program ECVET TC NET je opísaný v 9 pracovných balíkoch:
1.
Sieťový manažment a udržateľnosť
2.
Manažment kvality a zabezpečenia
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3.
Propagácia
4.
Využívanie
5.
Európsky prieskum
6.
Vypracovanie modelu ECVET
7.
Vypracovanie memoranda a certifikátu
8.
Testovacia implementácia - Pilot
9.
Vypracovanie politiky a adaptácie
10.1 Produkty a výsledky – Všeobecný opis:
Počas troch rokov sieťových aktivít má ECVET TC NET dosiahnuť nasledujúce produkty a výsledky:
- príručka modelu ECVET pre európsky sektor turizmu a cateringu; opisuje model ECVET pre sektor turizmu
a cateringu na základe ustanovení a kompetencií dedukovaných z implementovaného európskeho prieskumu.
Príručka poskytuje všetky potrebné informácie o modeli, definícii vzdelávacích jednotiek, vzdelávacích
výsledkov v turizme a cateringu, pridelení kreditov, atď. Taktiež obsahuje konkrétne inštrukcie, ako pracovať
s ECVET v praxi turizmu a cateringu, obzvlášť v korporačnom školení.
- inštrukcie pre školiace organizácie; poskytujú inštrukcie pre školiace organizácie a odborné školy v sektore
turizmu a cateringu, ako vytvárať školiace programy v súlade s ECVET v budúcnosti a podporu pre udržateľné
využívanie a implementáciu systému v Európe.
- Memorandum vzájomnej dôvery: vzájomná dôvera je najdôležitejšou zásadou v používaní ECVET.
Vypracovanie Memoranda vzájomnej dôvery predstavuje základný dokument pre všetky účastnícke
organizácie v modeli ECVET pre sektor turizmu a cateringu v Európe. Podpísaním Memoranda vzájomnej
dôvery sa všetky účastnícke organizácie zaväzujú akceptovať a dodržiavať zásady a pravidlá ECVET v sektore
turizmu a cateringu.
- certifikát ECVET: pre sektor turizmu a cateringu bude vypracovaný náčrt certifikátu ECVET. Certifikát
predstavuje všetky kompetencie a vzdelávacie výsledky spolu s príslušnými kreditmi, a je základným
dokumentom pre vzájomné uznanie a prehľadnosť.
- Testovacie správy: testovacie správy predstavujú spätnú väzbu pre testovaciu implementáciu modelu ECVET
v praxi a umožňujú dedukcie o zlepšení a adaptácii potenciálu modelu a jednotlivých výsledkov.
- dokument politiky VET: všetky aktivity a skúsenosti získané sieťovou prácou budú počas práce s ECVET
prístupom a VET v sektore turizmu a cateringu vo všeobecnosti prevedené do dokumentu odporúčaní pre VET
v sektore turizmu a cateringu pre ďalšie použitie a diskusiu v pracovných skupinách na úrovni politických
rozhodnutí.
- internetová stránka sieťovej činnosti: www.ecvet-tc.net bude doménou referencií pre sieťovú činnosť a jej
obsahom budú výsledky v elektronickej forme dostupné na stiahnutie, ako aj referenčné dokumenty, odkazy,
verejné diskusie a poradenské fóra.
- Verejné vzťahy, propagácia a valorizačné materiály: bude vytvorený súbor materiálov pre verejnú
prezentáciu, propagáciu a valorizáciu výsledkov a sieťovú činnosť ako takú; je to súbor máp a plagátov, plánov
implementácie dvoch hlavných konferencií počas obdobia financovania sieťovej činnosti.
- finálnym výsledkom bude vypracovanie vzájomného uznania a akreditácie.
10.2 Produkty a výsledky – Vzťah so spoločnými Európskymi nástrojmi Europass, EQF
ECVET a s cieľmi projektu ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS:
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Europass: dokument Europass Mobility je vhodný pre použitie v rámci systému ECVET. Dokument by mal byť
vylepšený v takej miere, aby bol úplne elektronický a v angličtine. Na základe ECVET TC NET by mal byť obsah
dokumentu Europass Mobility prepracovaný tak, aby bolo možné určiť kvalifikačnú úroveň EQF alebo jeho
jednotiek, prípadne pridať dodatky, ktoré vyžaduje sytém ECVET.
EQF: Projekt predložil návrh na určenie kreditov a úroveň štúdia v rámci EQF. Navrhnuté bolo, aby za 1-ročné
štúdium bolo 60 kreditov, za 3-ročné štúdium 180 kreditov. Toto riešenie sa preferuje aj na európskej úrovni.
Za účelom určenia EQF úrovne štúdií sa v rámci projektu rozhodlo, aby sa rozhodlo o EQF úrovni kvalifikácií
a ich povinných moduloch na národnej úrovni, avšak úroveň modulov nepovinných kvalifikácií by bola určená
poskytovateľmi vzdelávania.
ECVET: v kontexte súčasného ECVET TC NET je škála inštitúcií experimentujúcich v pridelení ECVET kreditov
veľmi široká od sektorových organizácií alebo sociálnych partnerov po školiace centrá a poradenské firmy.
Tento projekt podporuje schopnosť študentov vidieť svoj vlastný učebný proces a získať portfólio kompetencií,
ktoré tvoria základ pre udeľovanie kreditov.
ECVET-ZDRAVOTNÝ TURIZMUS: vzťah medzi ECVET TC NET a cieľmi ECVET-ZDRAVOTNÝ TURIZMUS je
prítomný v prvom rade v sektore, na ktorý sa sústredia, s jasným spojením najlepších skúseností pre
vytváranie vzdelávacích výsledkov a kvalifikácií v turistickom sektore. Niektoré nástroje a pracovné
metodológie môžu byť veľmi užitočné pre ECVET-ZDRAVOTNÝ TURIZMUS.
10.3 Produkty a výsledky - Udržateľnosť (výsledky sa využívajú alebo sa ukončili, pretože):
Štruktúra udržateľnosti poskytne informácie o tom, ako môže sieťová činnosť pokračovať v svojej práci
a fungovaní po ukončení financovania, vrátane návrhu pre právne orgány, možnosti financovania,
rozhodovacie procesy, ďalšie ciele a dopady, atď.
Celá stratégia bude vlastne výsledkom internej diskusie a rozhodovacieho procesu a bude oficiálne prijatá
sieťovými partnermi pred ukončením obdobia financovania. Je garantované, že bude obsahovať navrhnuté
krátkodobé a dlhodobé ciele návrhu sieťovej činnosti. Pomocou existencie sieťovej činnosti ECVET TC NET je
možné po ukončení obdobia financovania projektu skonštatovať, že partneri budú pokračovať v stanovených
dopadových cieľoch na krátkodobej a hlavne dlhodobej úrovni.
Všeobecné odporúčania pre udržateľnosť a ďalšie kroky v projekte ECVET TC NET
Partnerstvo ECVET TC NET sa dohodlo na nasledovných odporúčaniach v projekte ECVET TC NET. Sú to
odporúčania, ktoré by mali byť zohľadnené v súčasnosti, pred ukončením financovania zo strany Komisie:
Nepretržitá komunikácia v partnerstve
Nepretržité podávanie výsledkov ostatným rozvojovým orgánom ECVET, inštitúciám a krajinám
Aktualizácia a pokračovanie internetovej stránky ECVET na ďalších 5 rokov pre udržanie výsledkov sieťovej
činnosti
Mítingy a konferencie v rámci partnerstva ECVET TC NET po ukončení financovania v partnerských krajinách
ročne / dvojročne na udržiavanie sieťovej činnosti v ďalších rokoch a diskusiu rozvoja ECVET v turizme
a cateringu
Zväčšovanie sieťovej činnosti ECVET pre propagáciu Európskeho kreditového systému pre odborné
vzdelávanie a školenie pre umožnenie nadnárodnej mobility a uznania vzdelávacích výsledkov vo VET
a celoživotnom vzdelávaní bez hraníc
Spojenie s ďalšími európskymi projektmi, ktoré pracujú v rovnakej oblasti
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Pokračovanie v ďalších projektoch: ECVET Vision 2020 and MobiVet
Pokračovanie na národnej úrovni (tematická sieťová činnosť – odkaz k ďalším projektom ECVET v partnerských
krajinách, kontakty s národnými agentúrami pre ECVET)
Kontakty a udalosti s profesionálnymi asociáciami, organizácia workshopov s príspevkami o výsledkoch
projektu (napr. EURHODIP)
Ďalšia tematická orientácia pre ECVET TC NETwork: ECVET súvisiaci s EQF; aplikácia nových ECVET TC NET
projektov na vyššej úrovni (šéfkuchár, chef de rang) alebo s inými profesiami (animátor, someliér, barman).
10.4 Produkty a výsledky – Hlavné bariéry využívateľnosti:
- sektorová: Projekt sa sústreďuje výlučne na sektor turizmu a cateringu, ktorý je jedným z najvýznamnejších
rozvojov v Európe. V tomto zmysle znamená vypracovanie systému ECVET v sektore turizmu a cateringu
obrovskú hodnotu v priemysle turizmu pre európske ekonomiky a fakt, že mobilita pracovnej sily a vzájomné
uznanie vzdelávacích výsledkov sú veľmi dôležitými pre pozitívny rozvoj sektoru. Na základe týchto faktov je
evidentná významnosť výsledkov sieťovej činnosti a samotná sieťová činnosť, pretože priemysel závisí od
flexibility a mobility pracovnej sily. Počas implementácie projektu ECVET TC NET sa postupovalo podľa jasnej
stratégie zväčšovania, využívania a udržateľnosti. Tieto stratégie umožnili neustály rozvoj sieťovej činnosti
počas, aj po ukončení financovania, navyše by mali podporiť účinky dopadu dlhodobo, a to zlepšením kvality
služieb a mobility pracovnej sily.
- geografická: určenie kompetencií závisí od spolupráce medzi národnými a regionálnymi autoritami.
S vedomosťami získanými o téme uznania zručností a kompetencií sieťovej činnosti sa ECVET TC stane
otvorenou a udržateľnou platformou pre spoluprácu v budúcnosti, ktorá podporuje ECVET. Umožní výmeny,
rozvíja rozširovanie, sieťovú činnosť, propagáciu a radí európskym členským štátom uplatňovať ECVET.
- lingvistická: Zhrnutie projektu je dostupné v 10 jazykoch.
- kultúrna / technická: dokument politiky obsahuje odporúčania pre poskytovateľov VET, školy a politických
pracovníkov na národnej a európskej úrovni, ktoré majú vplyv na systémy VET v oblasti posilnenia priemyslu
turizmu a cateringu v Európe.
10.5.1 Produkty a výsledky – možná prenosnosť (zvážením všeobecnosti potenciálnych Európskych,
teritoriálnych a sektorových kontextov):
Vypracovanie schémy opisu kompetencií: schéma opisu kompetencií poskytla základ pre všetky kompetencie
v sektore turizmu a cateringu v Európe, aby sa získala detailná perspektíva rôznych kompetencií a profilov
profesií, ktoré sú potrebné ako základ pre rozvoj modelu ECVET. Vytvorenie modelu ECVET pre sektor turizmu
a cateringu v Európe: model ECVET pre sektor bol vytvorený a dokumentovaný komplexným spôsobom
z perspektívy viacerých zúčastnených strán s dôrazom na podniky a poskytovateľov služieb v rámci
partnerstva.
Vypracovanie Príručky modelu ECVET pre európsky sektor turizmu a cateringu: príručka opisuje model ECVET
pre sektor turizmu a cateringu na základe ustanovení ECVET a kompetencií, ktoré vyplývajú z európskeho
prieskumu. Poskytuje potrebnú informáciu o modeli ako takého, definíciu vzdelávacích jednotiek, vzdelávacie
výsledky v sektore turizmu a cateringu, pridelenie kreditov k vzdelávacím výsledkom, atď. Taktiež obsahuje
konkrétne inštrukcie, ako pracovať s ECVET v praxi turizmu a cateringu, a obzvlášť v korporačnom školení.
Vypracovanie inštrukcií, ako vytvárať školiace programy v súlade s ECVET: bolo potrebné mať adekvátne
inštrukcie pre školiace organizácie v oblasti turizmu a cateringu, aby mohli vypracovať školiace programy
v súlade s ECVET v budúcnosti.
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Vypracovanie konceptu pre certifikát ECVET pre sektor turizmu a cateringu: Certifikát obsahuje kompetencie
a vzdelávacie výsledky s príslušnými kreditmi, a je základným dokumentom pre vzájomné uznanie
a prehľadnosť.
Memorandum vzájomnej dôvery ako hlavný dokument pre účastnícke organizácie v modeli ECVET pre sektor
turizmu a cateringu v Európe. Podpísaním Memoranda vzájomnej dôvery sa všetky účastnícke organizácie
zaväzujú akceptovať a dodržiavať zásady a pravidlá ECVET v sektore turizmu a cateringu.
Testovacia implementácia modelu ECVET: školiace organizácie a podniky zainteresované v ECVET TC NET
testovali a vytvorili prístupy a nástroje pre poskytnutie a prijímanie spätnej väzby o vzájomnom uznaní
zručností a realizovateľnosti certifikátu ECVET.
Vypracovanie politiky: ECVET TC NET vypracoval politiku pre sektor turizmu a cateringu z perspektívy viacerých
zúčastnených strán pripravením dokumentu pre odporúčanie politiky pre odborné vzdelávanie a školenie
v priemysle turizmu a cateringu v Európe.
10.5.2 Produkty and výsledky – Špecifická prenosnosť (obzvlášť v rámci ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS):
Prenosné produkty / výsledky
Prečo môžu byť
výsledky Akým
spôsobom sú výsledky
prenosné v rámci ECVET – prenosné v rámci
ECVET –
ZDRAVOTNÝ TURIZMUS
ZDRAVOTNÝ TURIZMUS
Výsledok č. 1:
Certifikát
predstavuje Školiace organizácie a podniky
“Certifikát ECVET, špeciálne pre kompetencie
a
vzdelávacie zainteresované v ECVET TC NET
sektor turizmu a cateringu”
výsledky
spolu
s príslušnými testovali a vypracovali prístupy
kreditmi ECVET, a je základným a nástroje pre spätnú väzbu
dokumentom
pre
vzájomné o vzájomnom uznaní zručností
uznanie a prehľadnosť
a využívateľnosti certifikátu ECVET.
Výsledok č. 2:
Pre školiace organizácie v sektore Príručka
obsahuje
konkrétne
“Inštrukcie
pre
školiace turizmu a cateringu je potrebné inštrukcie o tom, ako pracovať
organizácie”
mať adekvátne inštrukcie o tom, s ECVET
v praxi,
obzvlášť
ako vytvárať školiace programy v korporačnom školení.
v súlade s ECVET v budúcnosti.
Výsledok č. 3:
Schéma
opisu
kompetencií Tento model je úplne prenosný
“Vypracovanie schémy opisu poskytuje základ pre všetky v rámci
ECVET-ZDRAVOTNÝ
kompetencií”
kompetencie v sektore turizmu TURIZMUS formou uvedomenia,
a cateringu v Európe na získanie aktualizácie
a adaptácie
jeho
podrobnej perspektívy rôznych použiteľného obsahu.
kompetencií a pracovných profilov,
ktoré sú potrebné ako základ pre
rozvoj modelu ECVET
Výsledok č. 4:
Vzájomná
dôvera
je Podpísaním
Memoranda
“Memorandum
vzájomnej najdôležitejšou
zásadou vzájomnej dôvery sa všetky
dôvery”
v používaní ECVET. Vypracovanie účastnícke organizáciu zaväzujú
Memoranda vzájomnej dôvery akceptovať a dodržiavať zásady
Číslo projektu : 2012-1-HU1-LEO05-05823
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia
nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

38

PRACOVNÝ BALÍK č.3 – Akčný plán pre proces ECVET(R9)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – Zdravotný turizmus

predstavuje základný dokument a pravidlá ECVET v sektore turizmu
pre všetky účastnícke organizácie a cateringu.
v modeli ECVET pre sektor turizmu
a cateringu v Európe, v tomto
prípade pre zdravotný turizmus,
teda
ECVET-ZDRAVOTNÝ
TURIZMUS.
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DODATOK
Zdroje dokumentácie
použité pre analýzu

Typ dokumentu

Názov

Internetová stránka

Dokumenty na stiahnutie (opis Leonardo- ECVET TC NET
projektu v rôznych jazykoch,
vrátane informačného letáka,
zhrnutia projektu, prezentácie,
správ)

http://www.tourismusschule.com
/leonardo/cms/

Dokument PDF

ECVET TC NET PRÍRUČKA

http://www.adameurope.eu/prj/3972/prj/ECVET%2
0TC%20NET%
20handbook.pdf

Dokument PDF

DOKUMENT POLITIKY

http://www.adameurope.eu/prj/3972/prd/15/2/PO
LICY%20PAPER
_FINAL%20VERSION.pdf

Dokument PDF

EURÓPSKY PRIESKUM A SCHÉMA http://www.adamKOMPETENCIÍ
europe.eu/prj/3972/prd/6/2/Eur
opean%20Surv
ey_final%20June%202009.pdf

Dokument PDF

STRATÉGIA UDRŽATEĽNOSTI

http://www.adameurope.eu/prj/3972/prd/14/2/Su
stainabilty%20
strategy_final_May%202011.pdf

Dokument DOC

MOU

http://www.adameurope.eu/adam/project/view.ht
m?prj=3972&p age=FILES&prd=7
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f) “FOOD-ECVET”
1. Denominácia dobrej praxe / skúsenosti:
Názov: FOOD-ECVET. Návrhy pre aplikáciu modelu ECVET v potravinárskom sektore EÚ
Číslo projektu: 2011-1-ES1-LEO05-35742

2. Typ projektu alebo iniciatívy (napr. financovanie v rámci iniciatívy EU, národný rámec, atď.):
Program celoživotného vzdelávania, Leonardo da Vinci
Transfer inovácie

3. Potreba, pre ktorú bola definovaná a realizovaná dobrá prax / skúsenosť:
Od konca 90. rokov sa potravinársky sektor (NACE 10, výroba potravinárskych produktov) neustále
prispôsobuje požiadavkám trhu vyznačujúceho sa globalizáciou, technologickými a organizačnými inováciami,
tlakom zo strany predajcov, zdravia a bezpečnosti, kvality a environmentálnych predpisov (CIAA, 2009).
Spoločnosti v sektore si uvedomili, že odborná kvalifikácia je najdôležitejším strategickým faktorom, čo sa
týka výziev trhu. Na druhej strane sektor stále disponuje nízkou úrovňou kvalifikácie (pod EQF 4: napr.
predčasne ukončené štúdium, prisťahovalci, nekvalifikovaní dospelí a mladí ľudia), pričom non-formálne
a neformálne vzdelávanie predstavujú hlavný zdroj pre prispôsobenie kvalifikácie pracovníkov k požiadavkám
spoločností.
Od Kodanského samitu v roku 2002 sa sociálni partneri zapájajú do systému ECVET, ktorý určuje spoločný
metodologický rámec. Tento umožňuje prenos vzdelávacích kreditov z jedného kvalifikačného systému do
druhého a propaguje nadnárodnú mobilitu a prístup k celoživotnému vzdelávaniu pracovníkov.
4. Všeobecné a špecifické ciele:
Projekt FOOD-ECVET má nasledovné ciele:
- identifikovať situáciu ECVET v krajinách EÚ a analyzovať možnosti pre jeho aplikáciu v potravinárskom
sektore pomocou opisu vzdelávacích výsledkov, úloh inštitúcií kompetentných v ECVET (najmä sociálni
partneri), v transfere kreditov, v hodnotení, vo vzdelávacích dohodách a kreditoch ECVET.
-založiť výmenu názorov a najlepších postupov medzi sociálnymi partnermi, verejnými administráciami,
spoločnosťami a školiacimi centrami pre návrh a propagáciu „Sprievodca pre aplikáciu ECVET
v potravinárskom sektore“
-pripraviť materiál e-learning pre školiteľov v sektore na základe potrieb sektoru a možností pre aplikáciu
modelu ECVET.
-uskutočniť pilotný kurz pre školiteľov v sektore v rôznych krajinách s kontrolou výsledkov a vytvorením
vzdelávacej stratégie pre sektor
- uznať, hodnotiť, rozdeliť a propagovať výsledky projektu
5. Úroveň / kontext teritoriálnej / sektorovej aplikácie:
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Potravinársky sektor disponuje nízkou úrovňou kvalifikácie (pod EQF 4: napr. predčasne ukončené štúdium,
prisťahovalci, nekvalifikovaní dospelí a mladí ľudia), pričom non-formálne a neformálne vzdelávanie
predstavujú hlavný zdroj pre prispôsobenie kvalifikácie pracovníkov k potrebám spoločností.
6. Zainteresovaní partneri / developeri:
P0. Fundación De Estudios Sociales Del Sector Agroalimentario (ES)
URL: http://www.fundacionfessa.com
Zainteresovaní aktéri:
DURBÁN, Francisco
LOPEZ, Roberto
MASOUD, Yamila
SERRANO ALBALÁ, Gloria (zástupca)
P1. EUROPROJECT (BG)
URL: http://www.europroject.bg
Zainteresovaní aktéri:
CHADORGE, Mathilde (zástupca)
MAHDAOUI, Sabri
MITOVA, Sirma
P2. Bfw - Berufsfortbildungswerk (DE)
URL: http://www.bfw.EU.com
Zainteresovaní aktéri:
BALASA, Vanja
GÜNTHER, Claudia (zástupca)
KÖRTE, Clemens
P3. Instituto de Formación y Estudios Sociales (ES)
Zainteresovaní aktéri:
HONRADO, Juan
RODRIGUEZ, Juan José (zástupca)
YAGÜE, Angel
P4. Institute For The Development Of The Employee Advancement Services (IE)
URL: http://www.ideasinstitute.ie
Zainteresovaní aktéri:
COUGHLAN, Pat
KELLY, Ron (zástupca)
MADDEN, Mary
MURPHY, Tony
P5. CERES - Centro Europeo Di Ricerca Economica E Sociale (IT)
Číslo projektu : 2012-1-HU1-LEO05-05823
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URL: http://www.ce-res.org
Zainteresovaní aktéri:
ANTONAZZO, Luca
FREY, Luigi
LANCELLOTTI, Rocco
PAPPADÀ, Gabriella (zástupca)
SPECCHIA, Graziana
P6. EMMERCE EEIG (SE)
URL: http://www.emmerce.net
Zainteresovaní aktéri:
LINDQUIST, Kennet
VLAESCU, George Cristian (zástupca)
P7. Improve (GB)
Stránka projektu na internetovej stránke: URL
Zainteresovaní aktéri:
BROOK, Joanna
HART, Lindsay
JASSI, Sukky (zástupca)
PEARSON, Alison
Nasledovné organizácie sú taktiež zainteresované na projekte:
- centrá VET spojené so sociálnymi partnermi v potravinárskom priemysle: FESSA (Španielsko), IFES
(Španielsko), IDEAS, (Írsko), BFW (Nemecko).
-Univerzity: CERES (Taliansko). Subcontracting: Grupo Cifo-UAB (Španielsko).
- Poradenstvá: Europroject (Bulharsko), KAI (Spojené Kráľovstvo).
-Technologický partner: EMMERCE (Švédsko).
7. Beneficienti / cieľové skupiny (z kvalitatívneho a kvantitatívneho hľadiska):
Medzi cieľovými skupinami sú pracovníci s nízkou úrovňou kvalifikácie skupiny (pod EQF 4: napr. predčasne
ukončené štúdium, prisťahovalci, nekvalifikovaní dospelí a mladí ľudia), pričom non-formálne a neformálne
vzdelávanie predstavujú hlavný zdroj pre prispôsobenie kvalifikácie pracovníkov k potrebám spoločností.
8. Dočasné umiestnenie / obdobie realizácie:
01.10.2011 - 30.09.2013

9. Hlavný obsah aktivít:
Projekt FOOD-ECVET navrhuje začlenenie výsledkov Food-Skills (ES/08/LLP-LdV/TOI-149065) so zámerom
umožniť porozumieť modelu ECVET sociálnym partnerom v potravinárskom sektore, ako aj so zámerom zlepšiť
účasť pracovníkov s nízkou úrovňou kvalifikácie na vzdelávaní, školeniach a celoživotnom vzdelávaní.
10.1 Produkty a výsledky – Všeobecný opis:
Číslo projektu : 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Hlavné výsledky projektu sú nasledovné:
Manuál projektového manažmentu. Register “Manuálu projektového manažmentu“. Definícia pracovných
balíkov, rozvrhov a produktov: Príprava vnútornej správy; Príprava záverečnej správy; Sprievodca komunikácie
s promotérom; Sprievodca komunikácie medzi partnermi.
Národné správy. Situácia ECVET. Možnosti v potravinárskom sektore. Hlavným cieľom tohto pracovného
balíka je identifikovať situáciu modelu ECVET v EÚ a analyzovať výhody a možnosti aplikácie jeho princípov
v odbornom vzdelávaní a v programoch celoživotného vzdelávania, identifikovať rolu sociálnych partnerov
a školiteľov v aplikovaní modelu ECVET a navrhnúť alternatívy pre pracovníkov s nižšou úrovňou vzdelania
v potravinárskom sektore v rámci EÚ.
Medzinárodná správa. Sprievodca pre aplikáciu ECVET v potravinárskom sektore v EÚ. Tento pracovný balík
má dvojitý cieľ, nakoľko je potrebné definovať sektorovú stratégiu umožňujúcu sociálnym partnerom
a školiteľom spolupracovať na implementácii modelu ECVET v sektore:
- Príprava medzinárodnej správy porovnávajúcej výsledky a vymieňajúcej skúsenosti a najlepšie postupy
z národných správ v pracovnom balíku č. 2.
- Validácia obsahu tejto správy so 6 skupinami expertov (Nemecko, Španielsko, Taliansko, Bulharsko, Spojené
kráľovstvo, Írsko).
- Príprava správy s návrhmi a vytvorenie „Sprievodcu pre aplikáciu modelu ECVET v potravinárskom sektore“.
Platforma e-learning, materiál pre otvorené vzdelávanie
Príprava e-learningového materiálu. Tento pracovný balík má 2 ciele:
-v prvom rade pripraviť e-learningový vzdelávací materiál pre kurz „Aplikácia modelu ECVET v potravinárskom
sektore“ pre zlepšenie porozumenia modelu sociálnym partnerom a školiteľom v sektore.
-v druhom rade pripraviť e-learningový sytém pre implementáciu e-learningového kurzu a zabezpečiť zdroje
vyžadujúce začlenenie pripraveného materiálu.
Hodnotiace správy o e-learningovom kurze. Cieľom je hodnotiť kvalitu výsledkov a efektivitu produktov
v procese celého projektu, umožniť kritiku a komunikáciu medzi partnermi (vnútorné hodnotenie) a zahrnúť
externých odborníkov do aktivít validácie, aby produkty vyhoveli školiacim potrebám ich budúcich
beneficientov.
Validácia a hodnotenie výslednej správy. Cieľom tejto fázy je hodnotenie kvality výsledkov a efektivity
produktov v procese celého projektu, umožniť kritiku a komunikáciu medzi partnermi (vnútorné hodnotenie)
a zahrnúť externých odborníkov do aktivít validácie, aby produkty vyhoveli školiacim potrebám ich budúcich
beneficientov.
3 promočné informačné letáky a 1 brožúra. Propagácia čiastočných výsledkov projektu, prezentácia
konkurenčných výhod vyplývajúcich z aplikácie ECVET - výsledky projektu budú prezentované pomocou
letákov a brožúr.
Medzinárodný promočný workshop Organizovanie medzinárodného promočného workshopu v Bulharsku.

Promočná internetová stránka http://food-ecvet.euproject.org/
10.2 Produkty a výsledky – Vzťah so spoločnými Európskymi nástrojmi Europass, EQF
ECVET a s cieľmi projektu ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS:
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Hlavné výsledky projektu v spojitosti so spoločnými európskymi nástrojmi sú nasledovné:
Národná správa analyzujúca výhody a možnosti pre aplikáciu princípov ECVET v programoch odborného
vzdelávania a celoživotného vzdelávania. Národná správa identifikuje rolu sociálnych partnerov a školiteľov
v aplikácii modelu ECVET a navrhuje alternatívy pre pracovníkov s nižšou úrovňou vzdelania v potravinárskom
sektore.
Medzinárodná porovnávacia správa
Porovnávacia správa pre zjednotenie kritérií podľa expertízy v EÚ a pre výmenu názorov medzi účastníckymi
krajinami za účelom uľahčenia implementácie systému ECVET do potravinárskeho sektoru.
Sprievodca pre aplikáciu ECVET v potravinárskom sektore
Sprievodca obsahuje súbor kritérií pre založenie sektorovej stratégie na základe nasledovného obsahu:
-Opis kvalifikácií,
-Alokácia kreditov ECVET,
-Dizajn jednotiek vzdelávacích výsledkov, rola inštitúcií kompetentných v ECVET,
-Memorandum porozumenia,
-Vzdelávacia dohoda,
-Zabezpečenie kvality
-Hodnotenie, ECVET – ECTS.
E-learningový materiál kurzu "Aplikácia modelu ECVET v potravinárskom sektore“ pre zlepšenie porozumenia
modelu sociálnymi partnermi a školiteľmi v sektore.
10.3 Produkty a výsledky - Udržateľnosť (výsledky sa využívajú alebo sa ukončili, pretože):
Do súčasnosti vytvorilo partnerstvo nasledovné fázy:
-Analýza situácie ECVET;
-Výmena skúseností a dobrej praxe;
-Definovanie materiálu e-learning.
Ďalšie fázy projektu sa sústreďujú na:
-Testovanie pilotného e-learningového kurzu.
- Čo sa týka prierezových aktivít, partneri ukončia plánovaný program s nasledovnými aktivitami:
-Organizáciou práce,
-Plánom kvality,
-Rozdelením a valorizáciou.
10.4 Produkty a výsledky – Hlavné bariéry využívateľnosti:
Model ECVET je založený na rozvoji a vytvorení asociácií a sietí kompetentných orgánov, čo znamená, že
sociálni partneri, spoločnosti, školiace centrá a verejná administratíva musia byť oboznámení s princípmi
ECVET. Princípmi ECVET sú: opis kvalifikácií, alokácia kreditov ECVET, dizajn jednotiek vzdelávacích výsledkov,
Číslo projektu : 2012-1-HU1-LEO05-05823
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rola inštitúcií kompetentných v ECVET, memorandum porozumenia, vzdelávacia dohoda, zabezpečenie kvality,
hodnotenie, ECVET – ECTS.

10.5.1 Produkty a výsledky – možná prenosnosť (zvážením všeobecnosti potenciálnych Európskych,
teritoriálnych a sektorových kontextov):
Väčšina produktov a výsledkov je prenosná na európskych, národných aj medzinárodných úrovniach. Typy
produktov sú:
otvorené a dištančné vzdelávanie
materiál pre otvorené vzdelávanie
učebný materiál
program alebo rozvrh
internetová stránka
prehľadnosť a certifikácia
10.5.2 Produkty and výsledky – Špecifická prenosnosť (obzvlášť v rámci ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS):
Prenosné produkty / výsledky
Prečo sú výsledky prenosné Akým
spôsobom sú výsledky
v rámci
ECVET-ZDRAVOTNÝ prenosné v rámci
ECVET –
TURIZMUS
ZDRAVOTNÝ TURIZMUS
Výsledok č. 1: Analýza situácie Realizované v pracovnom balíku č. Realizované v pracovnom balíku č.
ECVET
2 – Analýza a prípravný výskum
2 – Analýza a prípravný výskum
v oblasti odbornej kvalifikácie
v oblasti odbornej kvalifikácie
v sektore zdravotného turizmu
v sektore zdravotného turizmu
Výsledok č. 2: Výmena skúseností Realizované počas 2 nadnárodných Realizované počas 2 nadnárodných
a dobrej praxe
mítingov
mítingov
Výsledok č. 3: Určenie materiálu e- Materiál e-learning pre odborné Bolo by užitočné definovať
learningu: Aplikácia modelu ECVET kvalifikácie v sektore zdravotného materiál e-learning pre odborné
v potravinárskom priemysle
turizmu
kvalifikácie v ECVET zdravotnom
turizme, čo by bolo prístupnejšie
pre študentov. Je možné zapojiť
kompetentných školiteľov, ktorí
majú
relevantné
skúsenosti
v školení a v zbieraní adekvátneho
učebného materiálu.
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DODATOK
Zdroje dokumentácie
použité pre analýzu

Typ dokumentu

Názov

Internetová stránka

Program
celoživotného FOOD-ECVET. Návrh pre aplikáciu http://food-ecvet.euproject.org/
vzdelávania, Leonardo da Vinci modelu ECVET v EÚ v
Projekt transferu inovácií
potravinárskom priemysle, 2011.
Internetová stránka
Umožnenie porozumenia modelu
ECVET v potravinárskom sektore
Program
celoživotného FOOD-ECVET. Návrh pre aplikáciu http://www.adamvzdelávania, Leonardo da Vinci modelu
ECVET
v EÚ
v europe.eu/adam/project/view.ht
Projekt transferu inovácií
potravinárskom priemysle, 2011. m?prj=8522&page=1#.UbWK7Oc
Internetová stránka
wdcc
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g) “Implementácia ECVET v oblasti zdravia a sociálnej starostlivosti pre
propagáciu profesionálnej priepustnosti a geografickej mobility”
1. Denominácia dobrej praxe / skúsenosti:
Implementácia ECVET v oblasti zdravia a sociálnej starostlivosti
2. Typ projektu alebo iniciatívy (napr. financovanie v rámci iniciatívy EU, národný rámec, atď.):
Transfer inovácie
Číslo projektu: DE/11/LLP-LdV/TOI/147429
3. Potreba, pre ktorú bola definovaná a realizovaná dobrá prax / skúsenosť:
Význam sektoru sociálnej a zdravotnej starostlivosti stúpa kvôli demografickému rozvoju, avšak v západných
krajinách Európy bude nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Napr. v Nemecku chýbalo v roku 2005 39,000
pracovníkov, pričom predpovede ukazujú, že v roku 2025 bude v oblasti zdravia a sociálnej starostlivosti
nedostatok 193,000 kvalifikovaných pracovníkov. (destatis: tlačová správa z 06.12.2010). Taliansko a Belgicko
čelí rovnakej situácii. Tým pádom sektor zdravia a sociálnej starostlivosti zohráva významnú rolu na
pracovnom trhu budúcnosti.
4. Všeobecné a špecifické ciele:
Hlavnými cieľmi projektu sú:
 Opisy jednotiek vzdelávacích výsledkov vrátane kreditov ECVET pre nasledovné profesie: Staatlich
anerkannter Sozialassistent (DE, Sociálny asistent), Staatlich anerkannter Altenpfleger (DE,
opatrovateľka starších), Aide-soignante (BE, asistent zdravotnej starostlivosti), Aide-familiale (BE,
rodinný pomocník), Aide-ménagère (BE, domovník), Assistente Familiare (IT, rodinný pomocník),
Ausilario Socio Assistenziale (IT, asistent zdravotnej starostlivosti ), Operatore Socio Sanitario (IT,
operátor zdravotnej starostlivosti) und Collaboratore Domestico – Colf (IT, domovník)
 Metodológia pre opis vzdelávacích výsledkov založených na kompetenciách orientovaných na aktivity
v podobe jednotiek podľa odporúčaní ECVET a EQF
 Metodológia pre pridelenie ECVET kreditov jednotkám vzdelávacích výsledkov a kvalifikáciám
 Štandardy hodnotenia na základe kompetencií
 Metodológia pre definíciu spoločných štandardov pre hodnotenie vzdelávacích výsledkov formálneho,
neformálneho a non-formálneho učenia
 Model pre personalizovaný zápis ohodnotených vzdelávacích výsledkov podľa nástrojov prehľadnosti
EUROPASS
 Porovnanie vzdelávacích výsledkov na základe hodnotených profesií pre národnú priepustnosť
 Metodológia pre porovnanie vzdelávacích výsledkov, ktoré podporujú priepustnosť a mobilitu
 Vytvorenie, transfer a implementácia extra kvalifikácií pre centrálne profesionálne kompetencie na
základe modulov iných profesií
Na základe cieľov sa určili nasledovné pracovné balíky:
1) Koordinácia a manažment projektu
2) Zabezpečenie kvality
3) Transfer výsledkov predošlých projektov
4) Adaptácia do nemeckého kontextu
5) Adaptácia do belgického kontextu
6) Adaptácia do talianskeho kontextu
7) Adaptácia do nadnárodného kontextu
8) Testovanie
9) Rozširovanie a implementácia
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5. Úroveň / kontext teritoriálnej / sektorovej aplikácie:
 Aktivity ľudského zdravia a sociálnej práce
 Vzdelávanie
 Verejná administrácia a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
6. Zainteresovaní partneri / developeri:
 Fédération de l’enseignement de promotion sociale catholique
 Le FOREM - Office wallon de l'emploi et de la formation professionnelle
 CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI
BRESCIA
 Tempo Libero Soc. Coop. Sociale ONLUS
 TENDA Solidarietà e cooperazione Brescia Est - Consorzio di Cooperative Sociali,Soc. Coop. Sociale
 Actions Intégrées de Développement asbl
7. Beneficienti / cieľové skupiny (z kvalitatívneho a kvantitatívneho hľadiska):
Poskytovatelia :
 Aktivity ľudského zdravia a sociálnej práce
 Vzdelávanie
 Verejná administrácia a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
8. Dočasné umiestnenie / obdobie realizácie:
 Október 2011-2013
9. Hlavný obsah aktivít:
 Adaptácia do nadnárodného kontextu a testovania
 Aktivity rozširovania
10.1 Produkty a výsledky – Všeobecný opis:
 Tento projekt nemá produkty. Plánované typy produktov: moduly, internetové stránky, prehľadnosť a
certifikácia, program a sylabus
 Výsledky projektu budú sprostredkované počas a na konci implementácie.
10.2 Produkty a výsledky – Vzťah so spoločnými Európskymi nástrojmi Europass, EQF
ECVET a s cieľmi projektu ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS:
 Výsledky sa očakávajú v metodológii vzdelávacích výsledkov, ktoré sú orientované na opis a založené
na kompetenciách podľa odporúčaní pre ECVET a jednotky EQF – kredity ECVET, štandardy
hodnotenia, EUROPASS, národnú priepustnosť a mobilitu.
10.3 Produkty a výsledky - Udržateľnosť (výsledky sa využívajú alebo sa ukončili, pretože):
 výsledky budú použité
10.4 Produkty a výsledky – Hlavné bariéry využívateľnosti:
 adaptácia metodológie do kontextov
10.5.1 Produkty a výsledky – možná prenosnosť (zvážením všeobecnosti potenciálnych Európskych,
teritoriálnych a sektorových kontextov):
 medzi hlavné ciele patria prehľadnosť a spoločné štandardy pre hodnotenie.
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10.5.2 Produkty and výsledky – Špecifická prenosnosť (obzvlášť v rámci ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS):
Prenosné produkty / výsledky
Prečo sú výsledky prenosné v rámci Akým
spôsobom sú výsledky
ECVET-ZDRAVOTNÝ TURIZMUS
prenosné v rámci
ECVET –
ZDRAVOTNÝ TURIZMUS
Výsledok č. 1: “……………………………”
Výsledok č. 2: “……………………………”
Výsledok č. 3: “……………………………”
Výsledok č. 4: “……………………………”
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DODATOK
Zdroje dokumentácie
použité pre analýzu

Typ dokumentu

Transfer inovácií

Názov

Internetová stránka

Implementácia ECVET

http://www.adam-

v oblasti zdravia a sociálnej

europe.eu/adam/project/view.ht

starostlivosti pre propagáciu m?prj=8600#.Ua8JSpw_I8M
profesionálnej priepustnosti
a geografickej mobility
Implementácia ECVET

http://www.proper-

v oblasti zdravia a sociálnej

chance.eu/website_english.html

starostlivosti
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IV. STRATÉGIA AKČNÉHO PLÁNU ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS PRE ODBORNÉ KVALIFIKÁCIE
V ZDRAVOTNOM TURIZME
Základným cieľom ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS je aplikácia európskych nástrojov a rámcov EQF
a ECVET na ľudí, ktorí sú súčasťou spoločnej profesionálnej oblasti kvalifikácií v zdravotnom turizme,
identifikovanej partnermi v systémoch VET účastníckych krajín v aktivitách pracovného balíka č. 2
a doriešenej na 3. konzorčnom mítingu v Perugii (oblasť sa limituje na kvalifikácie klasifikované v rámci EQF
5 a nižšie) – a to pre kvalifikácie ako: kozmetička, manažér pre zdravotný turizmus, asistent fitnes /
wellness.
Hlavné aktivity projektu sa sústreďujú na definíciu obsahu Memoranda porozumenia - MP ECVET
(vytváranie prenosných jednotiek vzdelávacích výsledkov a príslušných kreditov ECVET pre jednotlivé
kvalifikácie). Ďalším krokom je ich formalizácia relevantnými organizáciami (najmä verejné inštitúcie
kompetentné vo VET a zdravotnom turizme, sociálni partneri zamestnávateľov a zamestnancov, ďalšie
zainteresované asociácie, poskytovatelia VET v sektore na národnej a teritoriálnej úrovni), a ich
individuálne presadenie (cez vzdelávacie dohody ECVET, programy VET s flexibilnými nástrojmi pre
validáciu, transfer a uznanie vzdelávacích výsledkov dosiahnutých vo formálnych, non-formálnych
a neformálnych kontextoch, pridelenie, transfer, validácia a akumulácia uplatňovaním národných
a regionálnych pravidiel). Potom nasleduje mainstreaming a multiplikácia týchto výsledkov s cieľom ich
efektívnej implementácie počas trvania projektu, ako aj po jeho ukončení.
Preto stratégia (a jej aktivity a nástroje) procesu ECVET, ktorý sa začal s Memorandom porozumenia – MP
pre odborné kvalifikácie v zdravotnom turizme, má klásť dôraz na zapojenie kľúčových aktérov v každej
krajine (verejné inštitúcie kompetentné vo VET a zdravotnom turizme, súkromný sektor, zamestnávatelia
a zamestnanci, ďalšie zainteresované organizácie, poskytovatelia VET v sektore) a na metódy pre dizajn
odborných kvalifikácií do jednotiek vzdelávacích výsledkov s pridelením príslušných ECVET kreditov, za
účelom umožnenia certifikácie vzdelávacích výsledkov dosiahnutých odborníkmi napriek bariéram rôznych
systémov VET.
Čo sa týka metód na úpravu odborných kvalifikácií do jednotiek vzdelávacích výsledkov s pridelením
kreditov na základe technických špecifikácií ECVET, projekt určuje, že v aktivácii a vypracovaní procesu
ECVET pre odborné kvalifikácie v zdravotnom turizme, budú partneri postupovať definovaním danej
a zdieľanej odbornej oblasti v rámci aktivít, úloh, vedomostí, zručností, kompetencií, certifikácie, cieľov,
jednotiek vzdelávacích výsledkov a príslušných kreditov ECVET. Dôraz sa bude klásť na štandardné elementy
v každej partnerskej krajine (odborný profil, špecifikácia zručností, ciele certifikácie), na vedľajšie faktory
(spôsoby certifikácie, formálna, non-formálna a neformálna validácia vzdelávania, procedúry, orgány
kvalifikácie), na pridelenie kreditov ECVET k jednotkám vzdelávacích výsledkov.
Čo sa týka účasti krajín, verejných inštitúcií kompetentných vo VET a zdravotnom turizme, súkromného
sektoru, zamestnávateľov a zamestnancov, ďalších zainteresovaných organizácií, poskytovateľov VET
v sektore, projekt sa sústreďuje na integráciu navrhnutej technickej práce na dizajne kvalifikácie s
navrhnutým procesom poskytovania informácií o kvalite, relevantnosti a efektívnosti výsledkov projektu
kľúčovým aktérom, taktiež na zabezpečenie toho, aby sa výsledky preniesli k adekvátnym orgánom
v miestnych, národných a európskych systémoch (aktivity mainstreamingu cielené na verejné inštitúcie
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kompetentné vo VET a zdravotnom turizme a na súkromný sektor zdravotného turizmu). Tieto výsledky
budú prijaté a aplikované individuálnymi finálnymi spotrebiteľmi (aktivity multiplikácie cielené pracovníkom
a učňom, poskytovateľom VET a podnikateľom v oblasti zdravotného turizmu). Tento kontinuálny proces
bude s podporou konzorčných partnerov, taktiež aj cez Info-dni a prostredníctvom Cieľových skupín
určených v každej účastníckej krajine, založený na jasnom a dynamickom sústredení sa na potreby
užívateľov, zabezpečení spoločnej zodpovednosti partnerov a neustálej interakcii medzi nimi
a potenciálnymi finálnymi beneficientmi, aby sa zabezpečilo využitie výsledkov pr ojektu počas a po
ukončení implementácie.
Stručne povedané, zvýraznením prvého aspektu tohto procesu sa zdá, že integrácia predstavuje na jednej
strane definíciu obsahu MP (a obzvlášť dizajn odborných kvalifikácií zdravotného turizmu), na druhej strane
predstavuje zapojenie kľúčových aktérov, ktorí sa podieľajú na podpore ustanovení MP na národnej
a regionálnej úrovni v rámci špecifických VET systémov zdravotného turizmu v Európe. Inými slovami, od
podpísania MP a príslušných záväzkov kľúčovými aktérmi, obzvlášť tých, ktorí majú legislatívne a územné
kompetencie odbornej kvalifikácie a certifikácie (taktiež v tomto prípade kompetentných v zdravotnom
turizme), je prvým krokom k efektívnej transpozícii kvalifikácie na danom území a k možnostiam pre
jednotlivcov, aby získali uznanie a certifikáciu pre dosiahnuté vzdelávacie výsledky. Je potrebné zapojiť
kľúčových aktérov čo najrýchlejšie, aby sa maximalizovala účinnosť tohto procesu.
Po druhé, treba brať do úvahy fakt, že existujú obrovské rozdiely v odbornej kvalifikácii, v kompetenciách
certifikácie, v pravidlách a procedúrach v európskych systémoch VET v účastníckych krajinách. Preto je
nevyhnutné pozrieť sa na vyjadrenie kompetentnej a zainteresovanej verejnosti a súkromných kľúčových
aktérov v každom relevantnom územnom kontexte.
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V. AKTIVITY AKČNÉHO PLÁNU ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS
Aktivity projektu ECVET- ZDRAVOTNÝ TURIZMUS pre aplikáciu európskych nástrojov a rámcov EQF a ECVET
na odborníkov činných v sektore zdravotného turizmu vychádzajú a zahŕňajú v prvom rade intervenciu
cielenú na definovanie a formalizáciu Memoranda porozumenia – MP pre odborné kvalifikácie, na
presadenie u jednotlivcov počas experimentálnej fázy v rámci trvania projektu a taktiež po jeho ukončení.
Presnejšie ide o nasledovné aktivity:
 príprava kompletného konceptu MP po zozbieraní najlepších postupov z pracovného balíka č. 3
(Zdôraznenie kompetencií, TANDEM, QUALITOOL, TourBo meets Europe, ECVET TC NET, FOOD-ECVET
a Implementácia ECVET v oblasti zdravia a sociálnej starostlivosti pre propagáciu profesionálnej
priepustnosti a geografickej mobility) , ktorý obsahuje:
o úvod do zázemia a všeobecného kontextu MP, existujúce ustanovenia pre MP na európskej
úrovni, definície, všeobecné a špecifické ciele MP;
o formu a obsah MP v rámci účastníkov, účelu, ratifikácie a účinnosti;
o kvalifikácie, ktoré majú byť vytvorené v pracovnom balíku č. 4, na vybudovanie európskej
korešpondencie pre hodnotenie, transfer a akumuláciu procesov vzdelávacích výsledkov vo
formálnych, neformálnych a non-formálnych kontextoch (jednotky, časti jednotiek a príslušné
kredity);
o mechanizmy pre implementáciu MP a administračnú spoluprácu, ustanovenia, revíziu dohody
a oznámenie o vypovedaní zmluvného vzťahu;
 aktivity pre zapojenie do MP nie len projektových partnerov, ale aj verejných inštitúcií, ktoré sú
kompetentné vo VET a zdravotnom turizme, zapojenie súkromného sektora, zamestnávateľov
a zamestnancov, ďalších zainteresovaných asociácií, poskytovateľov VET daného sektoru na štátnej,
regionálnej a lokálnej úrovni, ktoré majú byť realizované v pracovnom balíku č.5;
 formalizácia MP vo veci odborných kvalifikácií zdravotného turizmu v Európe partnermi
a kompetentnými / zainteresovanými organizáciami (oficiálne podpísanie MP sa uskutoční ku koncu
pracovného balíka č. 5, na 5. projektovom mítingu na Slovensku.
 presadenie MP, začínajúc od pilotného testu, ktorý sa má realizovať v rámci pracovného balíka č. 6
s účasťou 120 zamestnancov a učňov v účastníckych krajinách, s cieľom uznať a certifikovať dosiahnuté
vzdelávacie výsledky a kredity ECVET v súlade s národnými a regionálnymi pravidlami o certifikácii a jej
procedúr, s formálnou, neformálnou a non-formálnou validáciou, s orgánmi pre kvalifikáciu, pomocou
využívania spoločných modelov pre vzdelávacie dohody ECVET a Europass Dodatok k vysvedčeniu /
osvedčeniu.
Ak sa zdôraznia záležitosti pre strategický prístup k plánovaniu procesu (najmä možnosť do jeho
efektívnejšieho zapojenia kľúčovými aktérmi, ktorí sú kompetentní / zainteresovaní v jeho implementácii,
a príslušnej celkovej nutnosti mať jasné a kompletné uvedomenie si týchto kľúčových aktérov v každej
účastníckej krajine), zdá sa, že projektové konzorcium musí v tejto fáze projektu zdieľať a rýchlo
implementovať dve dodatočné úlohy, ktoré majú byť ukončené v každej účastníckej krajine. Ide o detekciu
všetkých verejných a súkromných kľúčových aktérov na národnej, regionálnej a sektorovej úrovni,
a organizáciu a plánovanie iniciatívy „kontaktu“, ktorá im je adresovaná.
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Čo sa týka týchto úloh, okrem významných rozdielov v systémoch VET krajín reprezentovaných v konzorciu,
je tiež možné definovať niekoľko kritérií a nástrojov ľahko prispôsobiteľných a použiteľných partnermi
v každom špecifickom národnom kontexte.
Vzhľadom na tieto kritériá a nástroje, musia konzorční partneri v prvom rade zdieľať definíciu „detekčnej
mriežky kľúčových aktérov“ sumarizujúcej rôzne typológie kľúčových aktérov, ktoré majú byť zahrnuté
v procese ECVET. Detekčná mriežka musí byť vyplnená každým partnerom pre príslušnú krajinu, následne
musí byť napísaný „vzorový list“, aby ich kontaktovali o želanom zapojení.
„Detekčná mriežka kľúčových aktérov“ formulovaná v dvoch sub-mriežkach pre Verejné autority
a súkromný sektor, ako aj „vzorová pozvánka pre zapojenie“ sú uvedené nižšie.

Číslo projektu : 2012-1-HU1-LEO05-05823
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia
nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

55

PRACOVNÝ BALÍK č.3 – Akčný plán pre proces ECVET(R9)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – Zdravotný turizmus

a) Detekčná mriežka kľúčových aktérov
Program celoživotného vzdelávania, Leonardo da Vinci
Transfer inovácií
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Názov projektu: “Zdravotný turizmus: Proces ECVET na sprehľadnenie a uznanie vzdelávacích výsledkov a odbornej kvalifikácie v sektore zdravotného turizmu
v Európe”
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Detekčná mriežka kľúčových aktérov
Verejné autority
Kompetentný vo VET
Kompetentný v cestovnom ruchu

Európska
úroveň

Národná
úroveň

Regionálna
úroveň

Lokálna
úroveň

Európska
úroveň

Národná
úroveň

Regionálna
úroveň

Lokálna
úroveň

Súkromný sektor
Kompetentn
í pre
vzdelávanie
v
Kompetentní
oblasti zdrav
v službách
otného
zdravotného
turizmu
turizmu

Denominácia:
Zodpovedná
osoba:
Kontaktná osoba:
Adresa:
Tel:
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E-mail:
Dátum kontaktu:
Pripomienky:
Denominácia:
Zodpovedná
osoba:
Kontaktná osoba:
Adresa:
Tel:
E-mail:
Dátum kontaktu:
Pripomienky:
Denominácia:
Zodpovedná
osoba:
Kontaktná osoba:
Adresa:
Tel:
E-mail:
Dátum kontaktu:
Pripomienky:
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b) Vzorová pozvánka
VEC :

Projekt Leonardo da Vinci - Zdravotný turizmus: Proces ECVET na sprehľadnenie a uznanie
vzdelávacích výsledkov a odbornej kvalifikácie v sektore zdravotného turizmu v Európe.”
Zapojenie relevantných kľúčových aktérov .

Vážený pán/ pani,
píšeme vám ohľadom projektu Leonardo da Vinci, ktorý je súčasťou programu celoživotného vzdelávania EÚ
2007-2013, a zahŕňa multilaterálnu intervenciu pre transfer inovácií sústreďujúci sa na sprehľadnenie
a uznanie kompetencií a kvalifikácií odborníkov pracujúcich v sektore zdravotného turizmu, aplikovaním
európskych nástrojov a rámcov Európsky kvalifikačný rámec – EQF a Európsky systém kreditov pre odborné
vzdelávanie a prípravu – ECVET.
Zhrnutie projektu
Cestovný ruch je v Maďarsku a Európe najdôležitejším ekonomickým sektorom s významnou profesijnou
relevantnosťou. V rámci cestovného ruchu a aktivít sa kladie čoraz vyšší dôraz na segment zdravotného
turizmu.
Zdravotný turizmus ponúka pre uspokojenie potrieb služieb a produktov pre danú formu turizmu konkrétne
a rozrastajúce sa pracovné možnosti pre veľký počet ľudí a to vo veľkej a rozmanitej škále aktivít a kvalifikácií
v európskych krajinách a regiónoch, ktoré často nie sú jasno definované, čo sa týka vzdelávacích výsledkov, no
na druhej strane sú často usmerňované, čo sa týka prístupu k vzdelávacím možnostiam, spôsobom, ktorý
limituje mobilitu mimo „hraníc“ systémov VET (obmedzenia v národných / regionálnych systémoch VET,
bariéry v mobilite v určitom systéme VET, prekážky v mobilite mimo formálneho vzdelania).
Z týchto dôvodov, sa projektoví partneri (poskytovatelia VET, podniky a neziskové organizácie fungujúce
v oblasti zdravotného turizmu, ktoré majú právomoc v cestovnom ruchu a vo VET na regionálnej úrovni)
rozhodli, že intervencia na sprehľadnenie a uznanie vzdelávacích výsledkov charakteristických pre profesie
zdravotného turizmu by mohla mať významný efekt aplikovaním európskych nástrojov a rámcov EQF a ECVET.
Hlavné aktivity sa sústreďujú na MP (Memorandum porozumenia), obsah ECVET (definícia odbornej oblasti
v rámci vzdelávacích výsledkov, jej prenos na EQF cez národné kvalifikačné rámce a systémy, dizajn kvalifikácií
v prenosných jednotkách vzdelávacích výsledkov s pridelením kreditov), a po presadení (Vzdelávacie dohody,
prideľovanie kreditov, validácia a akumulácia transferu cez príslušné programy VET s flexibilnými nástrojmi pre
validáciu, transfer a uznanie vzdelávacích výsledkov dosiahnutých vo formálnych, neformálnych a nonformálnych kontextoch), taktiež na mainstreaming a multiplikáciu týchto výsledkov.
Očakáva sa, že tieto aktivity zlepšia mobilitu odborníkov v zdravotnom turizme, čím sa prispeje k vzniku
všeobecne akceptovaných kvalifikácií a štandardov.
Predvídateľný dopad projektu na cieľové skupiny je významný ako počas projektu (minimálne 50 odborníkov
v zdravotnom turizme v Európe, z toho 30 z Maďarska a 10 z každej účastníckej krajiny), tak aj po jeho
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ukončení, valorizáciou aktivít cielených na verejných a sektorových pracovníkov s rozhodovacou právomocou
a finálnych spotrebiteľov na lokálnej, regionálnej, štátnej a európskej úrovni.
Ciele
Nakoľko je jeden z hlavných faktorov obmedzenia vo vzdelávaní, pracovných možnostiach a v mobilite mimo
systémov VET odborníkov v zdravotnom turizme identifikovaný nedostatkom definície a certifikácie ich
vedomostí, zručností a kompetencií, cieľom projektu je aplikovať EQF a ECVET na týchto odborníkov
a definovať túto oblasť v rámci vzdelávacích výsledkov, preniesť ich na EQF cez národné kvalifikačné rámce
a systémy, vytvoriť prenosné jednotky vzdelávacích výsledkov s príslušnými kreditmi, vytvoriť programy VET
s flexibilnými nástrojmi pre hodnotenie, preniesť, a uznať vzdelávacie výsledky dosiahnuté vo formálnych,
neformálnych a non-formálnych kontextoch.
Tieto ciele zahŕňajú nasledovné aktivity:
analyzovať odborné kvalifikácie v zdravotnom turizme v európskych systémoch VET cestovného ruchu,
klasifikovať ich v EQF v účastníckych krajinách, identifikovať spoločné parametre odborných kvalifikácií;
definovať akčný plán pre aktiváciu procesu ECVET pre tieto kvalifikácie počnúc od zbierania, analýzy,
adaptácie už existujúcich najlepších postupov o prehľadnosti / uznaní kompetencií / kvalifikácií a aktivácii
procesu ECVET;
definovať odborné kvalifikácie v rámci ich aktivít / úloh / kompetencií / jednotiek vzdelávacích
výsledkov / kreditov ECVET;
definovať a formalizovať (partneri a ostatné kompetentné / zainteresované organizácie)
Memorandum porozumenia – MP ECVET pre odborné kvalifikácie;
definovať a formalizovať (odborníkmi v oblasti zdravotného turizmu, podnikaniami, školiacimi
agentúrami) Vzdelávacie dohody ECVET opísaním školiacich procesov vo formálnych / neformálnych / nonformálnych kontextoch príslušných kreditov ECVET v súlade s MP;
oceniť zapojených odborníkov na konci školenia za pomoci školiacich agentúr kreditmi ECVET
k verifikovaným vzdelávacím výsledkom, využívanie Europass;
preniesť, hodnotiť a akumulovať pridelené kredity ECVET v sektorových / územných systémoch
zapojených do MP.
Európska pridaná hodnota
Čo sa týka vplyvu európskej mobility, návrh ponúka významnú európsku pridanú hodnotu prostredníctvom
perspektívy ECVET. V skutočnosti je hlavným cieľom implementácie procesu ECVET umožniť ľahšiu mobilitu
pracovníkov a študentov nie len mimo obmedzenia systému, ktoré predstavujú bariéry v určitom vzdelávacom
systéme (napr. prekážky vertikálnej aj horizontálnej priepustnosti medzi časťami systému, a obzvlášť medzi
vyšším vzdelaním a odborným školením v každej účastníckej krajine) a prekážky pre pracovníkov mimo
vzdelávacieho systému (zvážením výsledkov neformálneho vzdelania, vrátane učenia sa na mieste, čo môže
byť uznané, ak je usmerňované národnými / regionálnymi zákonmi), ale taktiež mimo obmedzení národného
odborného vzdelávania a školiacich systémov (pracovníci, ktorí strávili školiace obdobie v inej európskej
krajine, musia mať príležitosť na ich uznanie ako časti ich školiacej prípravy aj v ich vlastnej krajine).
Perspektíva ECVET potrebuje prístup na európskej úrovni, a nielen prístup na regionálnej a národnej úrovni.
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Európska kooperácia posilnená v rámci projektu s významnou účasťou podnikov a neziskových organizácií
pôsobiacich v oblasti zdravotného turizmu v Európe, ako aj s účasťou verejných inštitúcií s legislatívnymi
kompetenciami v oblasti turizmu a VET, a organizácií špecializujúcich sa na VET so špecifickým know-how
v oblasti prehľadnosti a uznania kompetencií a kvalifikácií v projektoch celoživotného vzdelávania budú taktiež
udávať viditeľné benefity, pokiaľ ide o účinné zovšeobecnenie / prispôsobenie výsledkov na európskej úrovni.
Prečo a ako potrebuje projekt ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS Vaše zapojenie
Ako bolo spomenuté vyššie, hlavné aktivity projektu ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS sa sústreďujú na
zapojenie kľúčových aktérov, verejných inštitúcií kompetentných vo VET a zdravotnom turizme, súkromného
sektora, zamestnávateľov a zamestnancov, ďalších asociácií a poskytovateľov VET v danom sektore v každej
krajine.
Zapojenie je veľmi potrebné, pretože vôľa týchto kategórií kľúčových aktérov má priamy vplyv na možnosti
a rozšírenie procesu ECVET: napr. účasť verejných inštitúcií kompetentných vo VET určia teritoriálne rozšírenie
ustanovení MP, pričom účasť súkromného sektoru a poskytovateľov VET je fundamentálna pre zabezpečenie
konkrétnych príležitostí aplikácie ustanovení MP pre odborníkov v rámci uznania certifikácie, dosiahnutých
vzdelávacích výsledkov a kreditov ECVET v súlade s národnými a regionálnymi pravidlami o spôsoboch
a procedúrach certifikácie, o validácii formálneho, neformálneho a non-formálneho vzdelávania, o orgánoch
kvalifikácie.
Projekt sa sústreďuje na integráciu plánovanej technickej práce na dizajne oblasti kvalifikácie s plánovaným
procesom poskytovania informácií kľúčovým aktérom o kvalite, relevantnosti a účinnosti výsledkov projektu.
Ďalej sa projektom zabezpečí, že úspešné výsledky budú dodané adekvátnym pracovníkom s rozhodovacou
právomocou v usmernených lokálnych, regionálnych, národných a európskych systémoch a tieto výsledky
budú adoptované a aplikované individuálnymi finálnymi spotrebiteľmi.
Inými slovami, projekt ECVET – Zdravotný turizmus potrebuje Vaše zapojenie ako kľúčového aktéra pre
verifikáciu a kvalifikáciu našej práce a výsledkov, a zabezpečenie využívania výsledkov počas trvania a po
ukončení projektu.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Vás prosíme o stretnutie s našimi organizáciami, kde bude možné
rozobrať danú problematiku detailnejšie.
S pozdravom,
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VI. FORMA ODBORNÝCH KVALIFIKÁCIÍ V ZDRAVOTNOM TURIZME V RÁMCI AKTIVÍT, ÚLOH, VEDOMOSTÍ, ZRUČNOSTÍ, KOMPETENCIÍ,
JEDNOTIEK VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOV A PRÍSLUŠNÝCH KREDITOV ECVET

a) Časť A – Spoločné európske kompetencie súvisiace s hlavnými odbornými kvalifikáciami
vyplývajúce z aktivít pracovného balíka č. 2
Spoločná európska oblasť kompetencií naprieč trom relevantným kvalifikáciám;

Oblasti aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
vzdelávacích
výsledkov

Príslušné kredity
ECVET

Legenda:
…
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b) Časť B – Spoločné európske kompetencie (aktivity, úlohy, zručnosti, vedomosti, kompetencie /
jednotky vzdelávacích výsledkov a kredity ECVET) špecifické pre každú hlavnú odbornú kvalifikáciu
vyplývajúce z aktivít pracovného balíka č. 2 (vrátane neformálneho / a non-formálneho vzdelávania)
Tri spoločné európske oblasti kompetencií. Každá je špecifická pre danú kvalifikáciu;
Kozmetička

Oblasti aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti
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Manažér pre zdravotný turizmus

Oblasti aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti
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Fitnes / wellness asistent

Oblasti aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti
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c) Časť C – Špecifické teritoriálne (národné / regionálne) kompetencie pre hlavné odborné
kvalifikácie vyplývajúce z aktivít pracovného balíka č. 2
Rôzne špecifické územné (národné / regionálne) oblasti kompetencií pre kvalifikácie
Maďarský dodatok (… Región)
Oblasti aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
vzdelávacích
výsledkov

Príslušné kredity
ECVET

Legenda:
I. …
II. …
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Taliansky dodatok (… Región)
Oblasti aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
vzdelávacích
výsledkov

Príslušné kredity
ECVET

Legenda:
I. …
II. …
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Belgický dodatok (… Región)
Oblasti aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
vzdelávacích
výsledkov

Príslušné kredity
ECVET

Legenda:
I. …
II. …
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Rumunský dodatok (… Región)
Oblasti aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
vzdelávacích
výsledkov

Príslušné kredity
ECVET

Legenda:
I. …
II. …
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Slovenský dodatok (… Región)
Oblasti aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
vzdelávacích
výsledkov

Príslušné kredity
ECVET

Legenda:
I. …
II. …
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d) Rekapitulačná tabuľka kreditov ECVET
Kredity ECVET pre kompetencie
spoločné u všetkých účastníckych
krajín

Kredity ECVET pre špecifické
kompetencie každej účastníckej
krajiny

Kredity ECVET
celkom

Časť A – kredity ECVET vzťahujúce sa na spoločné
európske kompetencie súvisiace s odbornými
kvalifikáciami
Časť B – kredity ECVET vzťahujú sa na spoločné
európske kompetencie špecifické pre odborné
kvalifikácie
Časť C – kredity ECVET vzťahujú sa na špecifické
teritoriálne (národné / regionálne) kompetencie
odborných kvalifikácií
Celkom
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