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I. AZ ECVET — EGÉSZSÉGTURIZMUS 3. MUNKACSOMAG CÉLKITŰZÉSEINEK,
TEVÉKENYSÉGEINEK ÉS TERMÉKEINEK ÁTTEKINTÉSE
Az ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS 3-as számú munkacsomagja azon tevékenységeket foglalja magában,
melyek célja, hogy – a 2. munkacsomagban megfogalmazott - egészségturisztikai szakmai profilokra
vonatkozóan az ECVET folyamat bevezetéséhez egy egységes akciótervet alakítsanak ki.
Az ECVET akcióterv azon szakmai tapasztalatok és legjobb gyakorlatok begyűjtésén, elemzésén és
adaptációján alapul, melyek megvalósultak a kompetenciák és képesítések átláthatóságának és
elismerésének, valamint az ECVET folyamat kialakításának területén.
Az ECVET folyamat aktiválásának területén megvalósult tapasztalatok és legjobb gyakorlatok közül a projekt
különleges fókuszt helyez az “Highlight the Competences” (Kompetenciák kiemelése) elnevezésű ECVET
folyamatra, amely az Ldv Tol projekt (www.highlightcompetences.eu) keretein belül valósult meg - bár akkor
még nem a turisztikai szektorban. Így jött létre az első Európai ECVET MoU (Memorandum of Understanding
= Együttműködési megállapodás) definiálása és aláírása, melyet 2009. szeptember 4-én hitelesítettek
Athénban.
Továbbá, a legjobb gyakorlatok keresése és gyűjtése (elsősorban forráskutatás révén) különleges figyelmet
irányított azokra a tapasztalatokra, melyek célja a képesítések és kompetenciák elismerése és átjárhatóvá
tétele az egészségturizmusra kidolgozott európai VET (szakképzési) rendszerekben.
Az akcióterv tartalmazza:
 jelentést azon tapasztalatok és legjobb gyakorlatok kutatásáról, elemzéséről és adaptálásáról,
amelyek már megvalósultak az ECVET bevezetésének területén, mind az egészségturizmus
kontextusában, mind pedig egyéb EU VET szektorban vizsgálva.
 az ECVET rendszer akciótervét az egészségturizmus szakmai profiljaira vonatkozóan: a stratégiák
definiálását, a partnerek által megvalósítandó tevékenységeket és eszközöket az ECVET folyamat
bevezetése és fejlesztése érdekében.
Ezen legjobb gyakorlatok gyűjtésén és elemzésén alapuló terv egyfelől azon országok kezdeményezésén
alapul, amelyek illetékes közintézményi rendszerrel, érdeklődő és érintett társadalmi partnerekkel és
szakképzési szolgáltatókkal rendelkeznek; másfelől pedig azon módszereken, amelyek az elért tanulási
eredmények alapján osztják szét az ECVET kreditpontokat.
Az egészségturisztikai szakmai profilok ECVET akciótervének formáját a partnerség a második konzorciumi
találkozón, 2013. április 3-4-én Brüsszelben véglegesíttette, azzal a céllal, hogy létrehozzanak egy olyan
közös eszközt, amelyet valamennyi partner a résztvevő országokban felhasználhat a legjobb gyakorlatok
kutatásához és összegyűjtéséhez.
Az ECVET akcióterv alapos kidolgozására az olaszországi Perugiában megrendezett, harmadik konzorciumi
találkozó alkalmával került sor, 2013. június 17-18-án, egy közös kerekasztal-beszélgetés és az azt követő
kiértékelés során. A résztvevőket célja az volt, hogy a találkozó eredményei a projekt egész ideje alatt, majd
azt követően is hatékony megvalósításra találjanak.
Az akciótervben bemutatásra kerülnek a legjobb gyakorlatok kutatására felhasznált közös eszközök, a
résztvevő országokban elemzett különböző legjobb gyakorlatok, valamint a kidolgozott és a partnerek között
megosztott stratégiák, tevékenységek, illetve az ECVET akcióterv eszközei.
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II. A KÖZÖS ESZKÖZ AZ ECVET-EGÉSZSÉGTURIZMUS WP 3 KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉHEZ
1. Helyes gyakorlat/ tapasztalat megnevezése :

2. Projekt vagy kezdeményezés típusa (pl.: EU kezdeményezés keretében finanszírozott, nemzeti keretek közt,
stb.):

3. A legjobb gyakorlat/tapasztalat meghatározásának igénye :

4. Általános célok és specifikus célkitűzések:

5. Területi/ágazati felhasználási szint/kontextus:

6. Érintett partnerek/fejlesztők:

7. Kedvezményezett/célcsoportok (kvalitatív és kvantitatív értelemben):

8. Időbeli elhelyezés/megvalósítási időszak:

9. Fő tevékenységek tartalma:
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10.1 Termékek és eredmények - Általános leírás:

10.2 Termékek és eredmények - Összefüggés az Europass, EQF és ECVET közös európai eszközökkel, valamint
az ECVET - Egészségturizmus projekt célkitűzéseivel

10.3 Termékek és eredmények - Fenntarthatóság (az eredmények használata még folyamatban van, vagy már
befejeződött, éspedig azért, mert:

10.4 Termékek és eredmények - A felhasználhatóság legfőbb akadályai:

10.5.1 Termékek és eredmények - valószínű áthelyezhetőség (figyelembe véve az általános potenciális
európai nemzeti, területi és ágazati transzfer kontextusokat)

10.5.2 Termékek és eredmények - Különleges áthelyezhetőség (különösképp az ECVET- Egészségturizmuson
belül)
Áthelyezhető
Miért
áthelyezhetők
az Hogyan valósítható meg az
szolgáltatások/eredmények
eredmények
az
ECVET- áthelyezhetőség
során
az
Egészségturizmuson belül?
eredmények
az
ECVET
Egészségturizmuson belül?
Eredmény 1 : “……………………………”
Eredmény 2 : “……………………………”
Eredmény 3 : “……………………………”
Eredmény 4 : “……………………………”
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FÜGGELÉK
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Dokumentációs források
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III. AZ ECVET FOLYAMAT BEVEZETÉSÉBEN ÉS A KOMPETENCIÁK, KVALIFIKÁCIÓK ÁTLÁTHATÓSÁGÁBAN
ÉS ELISMERÉSÉBEN MÁR HASZNÁLT TAPASZTALATOK ÉS LEGJOBB GYAKORLATOK GYŰJTEMÉNYE ÉS
ELEMZÉSE: A LEGJOBB GYAKORLATOK ELEMZÉSE

a. Kompetenciák kiemelése “Highlight the Competences”
1. Helyes gyakorlat/ tapasztalat megnevezése:
Kompetenciák kiemelése - európai kooperáció a VET-ECVET kredit-transzfer rendszeréért, összekapcsolva a
szolgáltató szektorban tevékenykedő együttműködő vállalatok kompetenciáit és szakmai szükségleteit
(http://www.highlightcompetences.eu/).
2. Projekt vagy kezdeményezés típusa (pl.: EU-kezdeményezés keretében finanszírozott, nemzeti keretek közt,
stb.):
A “kompetenciák kiemelése” (HtC) egy innovációs transzfer projekt, mely az EU 2007-2013-as Élethosszig
Tartó Tanulás Programjának Leonardo da Vinci alprogramja keretein belül jött létre az olasz LdV nemzeti
ügynökség révén.
3. A legjobb gyakorlat/tapasztalat definíciójának igénye :
A HtC project alapja a különböző tanulási környezetből (formális, non-formális és informális), valamint európai
országokból származó egyének által elért tanulási eredmények elismerése és bemutatása iránti szükséglet;
elsősorban a VET (szakképzési) rendszer működési szektor szintjén vizsgálva, középpontban a turisztikai
szolgáltatásokkal.
4. Általános célok és specifikus célkitűzések:
Annak érdekében, hogy teljesüljön az igény a VET (szakképzési) rendszer szakmai menedzsment szektorában
tevékenykedő egyének tanulási eredményeinek bemutatására és elismerésére, a projekt célja egy ECVET
alapelvein működő európai együttműködési folyamat kialakítása. Ez lenne a European Credit Transfer System
a VET számára.
Ezáltal a projekt egyik specifikus célkitűzése az ECVET folyamat 4 fázisának megvalósítása:
1) Az Európai Partnerség (European Partnership), valamint a kvalifikációs és tanulási eredmények (egységek és
kreditegységek) közti kapcsolat kialakítása az érintett szektorban és a résztvevő országok azon
közintézményeiben, amelyek különböző szempontok alapján kompetensnek bizonyulnak. Ennek módja egy
MoU (Memorandum of Understanding = Együttműködési megállapodás) aláírása, amely a közös EQF
irányelvekre épül;
2) Tanulási Megállapodás (Learning Agreement): a küldő és fogadó intézmények, valamint a tanulók/dolgozók
által aláírva, a MoU-val összhangban, a tanulási eredmények leírását magában foglalva
(egységek/egységrészletek és a hozzárendelt kreditpontok);
3) ECVET kreditek elismerése: az ECVET krediteket a következő paraméterek alapján ismerik el: tanulási
eredmények értékelése, továbbá regisztrált Europass dokumentumok, melyek részletesen kitérnek a tudásra,
képességekre, kompetenciákra és az elért tanulási eredményekre vonatkozó kreditpontokra;
4) ECVET kreditek átvitele, értékelése és összesítése: a MoU-val és a tanulási megállapodással összhangban a
krediteket átvihetik, értékelik és elismerik a kapcsolódó kvalifikációk megszerzése érdekében. Az összesítéskor
a nemzeti szabályozás követendő.
5. Területi/ágazati felhasználási szint/kontextus :
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Területi szint/kontextus:
A HtC partnerek által képviselt európai országok: Olaszország, Franciaország, Málta, Görögország,
Lengyelország, Spanyolország és Svájc. Megjegyzendő, hogy Olaszországban a kutatásban részt vevő fő területi
egység az umbriai régió, mivel innen származik a partnerek többsége.
Szektorális szint/kontextus:
A HtC fókuszában a szolgáltatásmenedzsment gazdasági szektor áll, azon belül pedig a tisztítási és logisztikai
szolgáltatások. A projekt az együttműködési intézkedések szolgáltatáscsokrából indult ki, azonban a “Site
Supervisor in the Cleaning Services” elnevezésű HtC MoU által bevezetett ECVET folyamat tulajdonképpen
kiterjed az egész olasz szolgáltatásmenedzsment szektorra; a Federazione Imprese di Servizi - FISE
(www.fise.org) és az olasz régiók nemzeti partnerekként való csatlakoztatásával.
6. Érintett partnerek/fejlesztők:
A HtC partnerség magában foglalja a nemzeti szintű szolgáltatási szektor együttműködő szervezeteit
(Olaszországban a Consorzio Nazionale Servizi és az Associazione Nazionale delle Cooperative di Servizio e
Turismo; Spanyolországban a Fundación EZAI; Máltán a Koperattivi Malta), közintézményeket (French
Commission Nationale de la Certification Professionnelle és Italian ITACA), és VET-specifikus szervezeteket
(Italian Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa, French Centre de Ressources pour le Développement,
Polish ZDZ – Zaklad Doskonalenia Zawodowego, Greek Econometrica Ltd, Swiss Fondazione ECAP).
A HtC projekthez tartoznak emellett az olasz Umbria tartomány és a nemzeti szektorális társadalmi partner, az
ONBSI – Organismo Nazionale Bilaterale Servizi Integrati. Az olasz nemzeti társadalmi partner FISE és további
régiók már megkezdték csatlakozási folyamatukat a HtC MoU ECVET-hez.
7. Kedvezményezett/célcsoportok (kvalitatív és kvantitatív értelemben):
Kvalitatív értelemben a HtC és a vonatkozó ECVET MoU folyamat kedvezményezettjei a “Site Supervisor in the
Cleaning Services” tagjaiként működő szakértők, egy vagy több olyan csapatot menedzselve és koordinálva,
amelyek egy vagy több tisztító szolgáltatási területen működnek, úgy mint vállalkozások, üzletek, iskolák,
gyárak és üzemek, kórházak és utak. Ezek garantálják, hogy a tisztító szolgáltatások szerződés-specifikusan,
valamint a vállalati irányvonalaknak megfelelően, az alkalmazott Minőségrendszerrel valósulnak meg,
Kvantitatív értelemben a HtC által indított folyamat nemrégiben fejeződött be 12 szakértő számára Umbria
területén, beleértve a kísérleti csoportot, formális igazolással és tanulási eredménnyel, 2011.02.22-es
dátummal (cfr., szakértői és igazolás standardok, itt: Umbria Region Official Journal:
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=110302A10SO2.pdf&t=so&p=1 ) ;
8. Időbeli elhelyezés/megvalósítási időszak:
A HtC LdV ToI projektet 2007 februárjában terjesztették ki az Italian LdV nemzeti ügynökséghez. Elfogadása
után a projektet 2007. november 15-én indították el, és 24 hónapon át, 2009. november 14-ig futott.
A projekt néhány aspektusa a mai napig életképes:
- A 2009 szeptemberében Athénban aláírt ECVET MoU, amely a “Site Supervisor in the Cleaning Services” téma
köré összpontosul, mindmáig működik, és folyamatosan érvényben van, miközben új kulcselemekkel bővül.
- A projekt weboldala ma is elérhető: http://www.highlightcompetences.eu
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9. Fő tevékenységek tartalma:
A HtC munkaprogram 8 munkacsomagban körvonalazódik:
1 – Felvételi/bevezető elemzés és kutatás az innovációs transzferről és az ECVET folyamat bevezetéséről
2 – Operatív terv az innovációs transzferről és az ECVET folyamat megvalósításáról
3 – MoU – ECVET Együttműködési megállapodás
4 – ECVET Learning Agreement – Tanulási Megállapodás
5 – ECVET kreditek átvitele
6 – ECVET kreditek átvitele, értékelése és összesítése
7 – A projekt minőségi felügyelete
8 – Projekt eredményeinek értékelése (elterjesztése és alkalmazása)
Valójában a projekttevékenységek a “Site Supervisor in the Cleaning Services” elnevezésű MoU tanulmány
tanulási eredményeiben leírt, európai szintű meghatározására és formalizálására fókuszáltak (Athén,
2009.09.04). A MoU kísérleti kivitelezésére főként az olaszországi Umbria tartomány területén került sor, az
olasz résztvevő Aris által. A projekt szándéka a folyamat kompetenciáinak bemutatása és elismerése azon
emberi erőforrások révén, amelyek feladatköre kötődik a “Területi Takarítási Munkafelügyelő“ (Site Supervisor
in the Cleaning Services) területhez. Ezt kihasználva, megfelelve a regionális szabályozásnak és a szakszerű
erőforrásoknak, az Aris olyan tevékenységeket vitt véghez, melyek láthatóvá tették a dolgozók
kompetenciáját. Ezzel létrehoztak egy igazolt tanulási eredményeken alapuló leírást, ami mind kvalitatív, mind
kvantitatív értelemben (egység(ek), egységrészlet(ek), és kapcsolódó ECVET kreditpontok) összehangolt a
MoU-val.
(cfr., letölthető könyv a fő pontokról: Highlight the Competences: http://www.highlightcompetences.eu).
10.1 Termékek és eredmények - Általános leírás:
A HtC egy valóban megvalósított ECVET folyamatot hajtott végre, az első EU-s ECVET MoU aláírásán és
kivitelezésén keresztül, kialakítva ezzel az európai partnerséget és kapcsolatot a “Site Supervisor in the
Cleaning Services” szakmai kvalifikációjáért, valamint a transzfert, az értékelést és az érvényesítést érintő
tanulási eredményekért.
Az általánosságban vett fő HtC termékek és eredmények a következők:
- egy európai szakértői kvalifikációs terv létrehozása a “Területi Takarítási Munkafelügyelő“ (Site Supervisor in
the Cleaning Services) számára; egy nemzeti szintű dokumentum megosztva valamennyi együttműködő
európai partnerrel, amely leírja a tevékenységeket, feladatokat, a tanulási eredmények egységeit, illetve az
egységek és a hozzájuk rendelt kreditpontok közti összefüggéseket;
- az ECVET MoU teljes modelljének és formalizált verziójának megalkotása: a MoU hátterének és általános
kontextusának bemutatása, definíciók, általános és specifikus MoU-célok; a MoU formája és tartalma a
résztvevők, célok, a jóváhagyás és a hatékonyság vonatkozásában, valamint a korábban kialakított kvalifikáció;
a MoU gyakorlati alkalmazásának mechanizmusa és az ezzel járó adminisztratív kooperáció és párbeszéd, a
nemzeti specifikumokra vonatkozó szabályozás, a megállapodás ellenőrzése;
- modell és kísérleti verzió az ECVET tanulási megállapodások számára a MoU-val és az Umbria tartomány
regionális szabályozásával összhangban, amelyet a tanulási eredmények alkalmazási és elismertetési
folyamata során használnak fel;
- modell az Europass tanúsítvány mellékleten alapuló tanulási eredményekre szabva.
Az Umbria régióban a HtC által aktivált ECVET folyamatot, a regionális “Credits Directive” (DGR 1429 2007)
irányelvvel összhangban befejezték.
A HtC által aktivált ECVET folyamat jelenleg újabb MoU-k hozzátoldásával való bővítés alatt áll, újabb olasz

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and
the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

9

WP3 – Az ECVET folyamat Akcióterve (R9)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

régiók és társadalmi partnerek bevonásával. A HtC jelenleg az ECVET próbaprojektek szelekciós folyamatában
van, melyet az Education and Culture DG (oktatási és kulturális DG) az EQARF-ECVET Launching Conference
konferencián mutatnak be.
“Az irányelvektől a megvalósításig”
A HtC eredmények adaptálása kiterjeszti a közvetlen módon felhasználható megközelítési módokat és
eszközöket, hogy azokat az ECVET-EGÉSZSÉGTURIZMUS projekt által bevezethessék.
Tulajdoni és szerzői jogvédelmi tekintetben megjegyzendő, hogy a HtC megvalósítása egy olyan
konzorciumhoz köthető, amelynek partnere megegyezik az ECVET-EGÉSZSÉGTURIZMUS partnerével (ARIS
Formazione e Ricerca Società Cooperativa).
10.2 Termékek és eredmények - Összefüggés az Europass, EQF és ECVET közös európai eszközökkel, valamint
az ECVET - Egészségturizmus projekt célkitűzéseivel
Europass: a fő kapcsolat a HtC termékek és eredmények, valamint a közös európai eszközök és az Europass
dokumentáció (Europass CV, Europass Language Passport, Europass Mobility, Europass Certificate
Supplement, Europass Diploma Supplement) alapelvei között a tanulási eredmények igazolási modellje alapján
határozható meg. (cfr., letölthető könyv: http://www.highlightcompetences.eu). Ez az Europass tanúsítvány
melléklet
dokumentumon,
kiváltképp
pedig
a
Cedefop
példáján
alapul.
(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CSupplement/CSExamples.csp).
A
kiegészítés kiegészítő információt tartalmaz arra vonatkozóan, ami már benne foglaltatik a hivatalos
dokumentumban; könnyebben érthetővé teszi azt különösen az érintett országokon kívüli munkaadók és
szervezetek számára.
EQF: a HtC termékek és eredmények közti kapcsolat, és az Európai Képesítési Keretrendszer (European
Qualification Framework) közös európai eszközei és alapelvei általánosságban, ámde tisztán meg vannak
fogalmazva a HtC projekt összefoglalójában: “az EQF és az ECVET projekt mindenekelőtt azokra a partnerekre
vonatkozik, melyek közös végrehajtással kapcsolódnak a szolgáltatási szektorhoz (tisztítás és logisztika), és a
“Fenntartható szakmaiság” európai módszertanát követik. Pontosabban a HtC start-up során bemutatták az
Európára kiterjedő tisztítási és logisztikai tevékenységek meglévő kvalifikációit, illetve közösen hitelesítették,
hogy a munkacsoport illetékeseire vonatkozó tanulási eredmények definíciója még hiányzik. Ezek után a
partnerek párbeszéde azon téma köré rendeződött, hogy találjanak egy közös paraméterrendszert az érintett
személyek tevékenységét és felelősségi szintjét illetően.
(http://www.highlightcompetences.eu/?q=taxonomy/term/27).
ECVET: a HtC termékek és eredmények, valamint az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer közös
európai eszközei és alapelvei közti kapcsolat rendkívül közvetlen és igen jelentős: a HtC által indított ECVET
projekt még mindig egyedülálló Európában, és a 12 umbriai “Site Supervisors in Cleaning Services” a
legfontosabb európai szakértők mindabban, ami már megvalósult az ECVET elismerését, kivitelezését és az
egyének által elért tanulási eredményeket illetően.
ECVET-EGÉSZSÉGTURIZMUS: a HtC termékek és eredmények, valamint az ECVET-EGÉSZSÉGTURIZMUS céljai
közti kapcsolatot az EVCET-EGÉSZSÉGTURIZMUS fogalma önmagában pontosan definiálja: “a HtC
eredményeinek adaptálása kiterjeszti a megközelítést és a direkt módon felhasználható eszközöket az ECVET
folyamatra, így az újabb célkitűzések teljesülését szolgálja. (kiváltképpen a MoU, a tanulási megállapodások, az
Europass Certificate Supplement kiegészítő dokumentum vonatkozásában).
10.3 Termékek és eredmények - Fenntarthatóság (az eredmények még felhasználás alatt állnak vagy
befejeződtek, mert):
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A fő HtC termék és eredmény, a “Site Supervisor in Cleaning Services” ECVET MoU mindmáig használat alatt
áll, különböző szinteken alkalmazva:
- a projekt fenntarthatósága kapcsán a legfontosabb eredmény a területi hatóságok által az ECVET MoU teljes
jóváhagyása, ezek a hatóságok a VET (szakképzési) kvalifikációban törvényhozói kompetenciával rendelkeznek.
Hangsúlyozandó, hogy az Umbria régió nem pusztán csatlakozott a MoU-hoz, hanem belefoglaltatott a Site
Supervisor in Cleaning Services szakmai kvalifikációjába a Regionális Képesítési Keretrendszeren belül (a
következő elnevezés alatt: Capo cantiere / capo commessa nei servizi di pulizia: megjelent: Umbria Region
Official
Journal,
lásd
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=100324A14SS1.pdf&t=ss&p=1). Ez definiálta a
specifikus, regionális szintű, szakszerű igazolási szabványokat, és kijelölte azt a nyilvános bizottságot, melynek
feladata az umbriai szakértők tanulási eredményeinek formális elismerése. (megjelent: Umbria Region Official
Journal, lásd:
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=110302A10SO2.pdf&t=so&p=1);
- ezen túlmenően az is figyelemre méltó, hogy a területi és a szektorális VET (szakképzési) rendszerek határai
között a HtC szolgáltatások és eredmények könnyen hasznosítható legjobb gyakorlatnak minősültek a
megközelítésmód, a módszerek és az operatív eszközök tekintetében is, hozzájárulva a kompetenciák és
kvalifikációk bemutatásához, elismertetéséhez; mindez pedig hozzájárul az egész olasz szolgáltatásmenedzsment szektorhoz, és újabb regionális területeken teszi lehetővé a tanulási eredmények
elismertetését, így még több olasz szakember tevékenykedhet majd Területi Felügyelő (Site Supervisor)
pozícióban a tisztítási szolgáltatások terén;
- végül, figyelemre méltó, hogy a HtC termékek és eredmények könnyen hasznosítható legjobb gyakorlatnak
minősültek a megközelítésmód, a módszerek és az operatív eszközök tekintetében is. Mi több, könnyedén
átvihetőek: nem csak az ECVET-EGÉSZSÉGTURIZMUS adott speciális fókuszt a HtC termékeknek és
eredményeknek, hanem számos új LdV Dol és Tol csatlakozott, és fogadta el 2010-ben az EACEA-t (CeSaTra a
VET biztonsági trénereknek az építészeti szektorban). Emellett a török LdV nemzeti ügynökség is csatlakozott
(MAS ECVET, az autóipari szektor szakértőinek számára).
A HtC eredmények és termékek jelentős fenntarthatóságának motivációi mindmáig érvényesek, mivel:
- közvetlenül elégítik ki a piacról származó tanulási eredmények átláthatósági és elismerési törekvését (munkaés létesítménymenedzsment szektor: munkások és vállalkozások);
- egy lehetséges (alapvető fontosságú) modellt alkotnak, a VET (szakképzési) területi közintézményei által (pl.:
egy olasz régió), amely hozzájárul az átláthatósághoz és a tanulási eredmények elismeréséhez a regionális
területeken kívül is;
- könnyen átruházhatóak különböző területi és ágazati VET (szakképzési) kontextusokra, mivel a HtC
megközelítésmódja és eszközök direkt módon lettek létrehozva az ECVET keretrendszerből. Ezek a
megközelítésmódok és eszközök köthetőek az ECVET folyamat lényegesebb szervezeti, technikai és kvalitatív
aspektusaihoz.
10.4 Termékek és eredmények - A kihasználhatóság legfőbb akadályai:
A HtC projekt termékeinek és eredményeinek hasznosíthatósága előtti fő nehézségek a következő szinteken
azonosíthatóak:
- ágazati: a társadalmi partnerekkel kapcsolatban fontos, hogy a legfontosabb olasz szektorális szervezetek
éppen csatlakozás alatt állnak az ECVET MoU HtC-hez (különösképpen az Organismo Nazionale Bilaterale
Servizi Integrati - ONBSI, és nemrégiben a Federazione Imprese di Servizi - FISE). Ezen partnerek
általánosságban a dolgozókat és az olasz létesítmény-menedzsmentben érintett vállalkozásokat képviselik,
akár a kezdeti projekt paramétereken túlmenően is. Mostanáig az ECVET MoU HtC európai szintű szektorális
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kibővítése és a további nemzeti létesítménymenedzsment kontextusok még nem léptek túl a HtC partnerek
eredeti, transz-nacionális szektorális szintű képviseletén. Úgy tűnik, a jelenlegi helyzet legalább két tényezőhöz
köthető. Mindenekelőtt a MoU által érintett szektor gazdasági és európai relevanciájához: a kezdeti alszektorális projektkontextus (kooperatív elmozdulás a létesítmény-menedzsment rendszerben) - az egész
létesítmény-menedzsment szektorral ellentétben - a különböző európai nemzeti kontextusokban nem azonos
mértékben és módon van jelen (vannak EU országok, ahol a kooperatív együttműködés – és nem pusztán a
létesítménymenedzsmentben – hiányzik, gyenge, vagy nincs integrálva a létesítménymenedzsment szektorális
nemzeti irányításába). Más vonatkozásban, az ECVET MoU kibővítése/integrálása az egész
létesítménymenedzsment szektorra lehetséges elképzelés, természetesen erőteljesebb és legfőképpen
Európa-szerte homogénebb módon. Másrészt, az európai hálózatépítés kapacitása: a második tényező az
európai létesítmény-menedzsment szektor, amely nincs különösebben összehangolva az európai hálózat
kapacitásaival, figyelembe véve a specifikus VET (szakképzési) rendszert is. Az ECVET-EGÉSZSÉGTURIZMUS
szemszögéből tekintve, a projekt szektorális kontextusát vizsgálva úgy tűnik, hogy a HtC termékek és
eredmények megvalósíthatóságának útjában relevánsak lehetnek ezen akadályok:
- földrajzi: az európai országokat tekintve a megvalósítás függhet a VET (szakképzési) kompetenciától a
nemzeti és a területi hatóságok közt (különösen a régiókban), mivel a HtC tapasztalat bizonyította, hogy
egyszerűbb volt a regionális hatóságok MoU-val szembeni elkötelezettségét kivívni, mint elérni a nemzeti
szervezetek kompetenciáját a VET (szakképzési) kvalifikációban.
- nyelvi: az ECVET MoU HtC csak angol és olasz nyelven elérhető.
- kulturális/technikai: a tanulási eredmények bemutatásának, átláthatóságának és elismerésének kérdései,
valamint a kapcsolódó európai alapelvek és eszközök (különösen az Europass, EQF és ECVET) jelenleg nem a
legmegfelelőbb szakmai képviselőkhöz vannak rendelve.
10.5.1 Termékek és eredmények - valószínű áthelyezhetőség (figyelembe véve az általános potenciális
európai nemzeti, területi és ágazati transzfer kontextusokat)
A HtC termékeket és eredményeket (különösképpen a MoU-t) az új európai nemzeti, területi és ágazati
kontextusok magas szintű ekvivalenciája jellemzi, így a tanulási eredmények és szakmai kvalifikációk széles
köre (szintén ábrázolva az LdV Dol és Tol által érintett különböző ágazatok és kvalifikációk szintjén), amely az
ECVET prioritásokra és a kapcsolódó , 2010-11-es LLP értelmében megvalósuló HtC-re fókuszálva kialakítja az
igazolt munkabiztonsági VET trénerek (CeSaTra) körét: egy kísérleti beavatkozás a trénerek kompetenciáinak
biztonsági okokból indokolt felismerhetősége és átláthatósága érdekében. Az építészeti ágazat európai VET
(szakképzési) rendszereiben, MAS ECVET: mobilitás az autóipari szektorban az ECVET révén.
A más kontextusokba történő ekvivalencia feltételezett magas szintje abból adódhat, hogy ezen
megközelítések és eszközök közvetlenül az ECVET keretrendszer és a 2009. jún. 18-ai ECVET javaslatok
előrejelzéseire vezethetőek vissza, és ezek a tartalommegosztás és az európai szintű egyszerű hozzáférés
biztosítása érdekében kapcsolódnak az ECVET folyamat szervezeti, technikai és kvalitatív aspektusaihoz.
Következésképp a HtC elsősorban a következőket biztosítja:
- az ECVET partnerség kialakításának megértésére szolgáló memorandum modellje és gyakorlati példája a
tanulási egységek specifikus kvalifikációs kialakításán túl számos, más kvalifikációkhoz és ágazatokhoz könnyen
adaptálható információs hátteret tartalmaz. Ilyenek: bevezetés a MoU háttér- és általános kontextusába; a
MoU európai szinten megvalósuló kikötései; a MoU definíciói; A MoU általános és specifikus célkitűzései; a
MoU formai és tartalmi elemei a résztvevők, célkitűzések, elfogadás és hatékonyság tekintetében; európai
megfelelőség a formális, informális és non-formális kontextusban elért tanulási eredmények - kreditek értékelési, átviteli és gyűjtési folyamatai érdekében (az egységekhez, egység-részlegekhez és az érintett
kvalifikációkhoz kötődő ECVET egységek); a MoU-végrehajtás, a párbeszédek, valamint az adminisztratív
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együttműködés mechanizmusai; nemzeti szabályozások; a megállapodás áttekintése és a végrehajtási
közlemény;
- a tanulási eredmények (kreditek) átvitelére és gyűjtésére szolgáló dokumentumok könnyen adaptálhatóak
más kvalifikációkhoz és ágazatokhoz. Ezek a dokumentumok a Tanulási Megállapodások modellje, valamint az
Europass Tanúsítvány-melléklet modellje, melynek kézikönyve leírja a képzés kedvezményezetteinek
tulajdonítható tanulási eredmények becsült értékét, valamint ECVET egységeiket és pontjaikat.
10.5.2 Termékek és eredmények - Különleges áthelyezhetőség (különösképp az ECVET- Egészségturizmuson
belül)
Áthelyezhető
Miért
helyezhetők
át
az Hogyan helyezhetők át az
termékek/eredmények
eredmények
az
ECVET eredmények
az
ECVET
EGÉSZSÉGTURIZMUS-ban ?
EGÉSZSÉGTURIZMUS-ban ?
1-es eredmény :
A Site Supervisor in the Cleaning AZ ECVET MoU HtC
egyszerűen
“ECVET Beleegyezési megállapodás Services ECVET MoU HtC, mint az transzferálható
az
ECVET– MoU a partnerség kialakításáért első Európában aláírt ECVET MoU, EGÉSZSÉGTURIZMUS
területére,
és az európai összehangolásáért a egy prototípust testesít meg, és hasznosítható
tartalmainak
Site Supervisor in the Cleaning hasznos
tapasztalati adaptálásával, elismerésével és
Services
szolgáltatások referenciaként szolgál minden frissítésével az érintett szektorban,
kvalifikációja érdekében.
partnerség számára, aki érdekelt főként:
az
európai
szakértői - bevezető a MoU hátteréről és
kvalifikációban és a tanulási általános kontextusáról;
eredmények elismerésében, a - EU-szintű tevékenység a MoU
szektorális és földrajzi akadályok fenntartására
leküzdésében az európai VET - definíciók, általános és specifikus
(szakképzési) rendszereken belül. MoU-célok; MoU forma és
tartalom a résztvevők, a cél, az
engedélyezés és a hatékonyság
vonatkozásában;
- Az európai tanulási eredmények
formális/non-formális/informális
értékelő/transzfer/összesítő
folyamatai (ECVET egységkreditek /
egységrészletek / kvalifikációk);
mechanizmus
a
MoU
kivitelezésére és az adminisztratív
együttműködés és párbeszéd
lefolytatására;
- nemzeti szintű szabályozások,
megállapodások
ellenőrzése,
végzések kiértesítése.
Eredmény 3 :
Az első, Európában aláírt, az ECVET A
HtC
ECVET
Tanulási
“A MoU-val és az umbriai MoU-val és a nemzeti/regionális
Megállapodás modell és kísérleti
regionális
szabályozással szabályozásokkal (különösképp a
verzió könnyedén átruházható az
összhangban meghatározott és VET umbriai regionális
ECVET-EGÉSZSÉGTURIZMUS
létrehozott
ECVET
Tanulási szabályozása) összehangolt
project keretein belül, elismerve,
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Megállapodások kísérleti modell"

tanulási megállapodásként a HtC
ECVET Tanulási Megállapodások
prototípust és használható
hivatkozási alapot jelentenek
minden, a MoU végrehajtásában
ténylegesen érdekelt MoU partner
számára, a tanulási
eredmények/kvalifikáció
átláthatósága és elismerhetősége
érdekében.
Ezen, az ECVET MoU-ban és a
regionális dokumentumokban
kifejtett modell és kísérleti verzió
hasznosnak bizonyulhat,
különösképpen az ECVETEGÉSZSÉGTURIZMUS céljainak
megvalósítása kapcsán; legalábbis
az ECVET MoU megfelelőségi
dokumentáció, mely könnyen
adaptálható más kvalifikációkhoz,
ágazatokhoz, valamint a MoU
végrehajtásának minden területi
kontextusához.
Eredmény 4 :
A HtC tanúsítvány-modell könnyen
“Az
EUROPASS
Tanúsítvány- átruházható
az
ECVETkiegészítőn alapuló ECVET tanulási EGÉSZSÉGTURIZMUS
projekten
eredmény tanúsítvány”
belül, mert a HtC Europass
Tanusítvány-melléklet
európai
közös eszközön alapul.

frissítve és az érintett szektorhoz,
kvalifikációhoz adaptálva annak
használható tartalmát.
Az
ekvivalencia
könnyen
megvalósítható, különösképp az
ECVET
MoU
megfelelőségi
dokumentációban, a kvalifikáció és
szektor
specifikumainak
figyelembe vételével kiegészítve,
de csakis a MoU területi
kontextusokon
túli
végrehajtásának
biztosítása
érdekében
frissítve
(minden
esetben szükséges integrálni az
egyes nemzeti/regionális VET
(szakképzési) rendszerek kötelező
dokumentációjába).

Az
Europass
Tanúsítványkiegészítőn
alapuló
HtC
tanúsítvány-modell alkalmazható
azzal a céllal, hogy bemutathatóak
legyenek a képzésben résztvevők
számára a tanulás és az ECVET
egységek eredményei.
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FÜGGELÉK
Az elemzéshez használt
Dokumentációs források

Dokumentum típus

Cím

Letölthető könyv (a projekt “Highlight the Competences”
tevékenységek és eredmények Kompetenciák kiemelése
analitikus leírása, magába foglalva
az ECVET MoU-t, az ECVET
Tanulási Megállapodást, valamint
a tisztítási szolgáltatások site
supervisorainak
Europass
Tanúsítvány-mellékletét)

Weboldal
http://www.highlightcompetence
s.eu

Az umbriai regionális kormány Deliberazione
della
Giunta http://www2.regione.umbria.it/
döntése (a tisztítási szolgáltatások Regionale 8 febbraio 2010, n. 168 bollettini/download.aspx?doc=
site supervisorainak bevonása, Approvazione dell’aggiornamento 100324A14SS1.pdf&t=ss&p=1
szakmai kvalifikáció az umbriai del Repertorio regionale dei
regionális
képesítési profili professionali
keretrendszerben)
Az umbriai regionális kormány Deliberazione
della
Giunta http://www2.regione.umbria.it/
döntése (specifikus regionális, Regionale 30 gennaio 2011, n. bollettini/download.aspx?doc=
szakmai
és
tanúsítvány 109
110302A10SO2.pdf&t=so&p=1
standardok
a
tisztítási Certificazione delle competenze
szolgáltatások site supervisorai del Profilo professionale “Capo
számára)
cantiere/capo commessa nei
servizi di pulizia”: approvazione
standard professionale e di
certificazione
e
nomina
componenti.
Cedefop példák az Europass Europass
tanúsítvány
melléklet példái
dokumentációkról

tanusítvány-melléklet http://europass.cedefop.europa.e
u/europass/home/hornav/Downl
oads/
CSupplement/CSExamples.csp
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b. “TANDEM-projekt”
1. Helyes gyakorlat/ tapasztalat megnevezése:
TANDEM – Intergenerációs és interkulturális kommunikáció létrehozása és kompetenciák átláthatóságának
biztosítása a VET-ben (http://www.tandem-project.eu)
2. Projekt vagy kezdeményezés típusa ( pl.: EU kezdeményezés keretében finanszírozott, nemzeti keretek közt,
stb.):
A TANDEM egy innovációs transzfer - Tol projekt, mely az EU Élethosszig Tartó Tanulás 2007-2013 Program
Leonardo da Vinci alprogramja keretein belül jött létre (www.tandem-project.eu) és az "Európai Generációs
Link" GRUNDVIG projekten alapul (http://www.european-generation-link.org).
3. A helyes gyakorlat/tapasztalat definiálásának és felismerésének alapjául szolgáló szükséglet:
Az alacsony szintű iskolázottsággal rendelkező egyének és az idősebb migránsok érintettek a leginkább a
munkaerő-piaci részvételben. Képességeik és kompetenciáik gyakran nem felismertek és/vagy szükséges őket
átlátható módon tisztázni. A trénereknek, tanároknak és tanácsadóknak eszközökre van szükségük annak
érdekében, hogy segíthessenek a résztvevőknek kifejezni non-formális és informális úton szerzett
képességeiket. Erre sok esetben a jövőbeli szakmai fejlődésük érdekében van szükség. Az integrációs és
interkulturális együttműködést szintén javítani szükséges. Jelen projekt ezen aspektusokat hivatott bemutatni.
4. Általános célok és specifikus célkitűzések:
A projekt általános célja az volt, hogy vonzó formában rávilágítson a VET trénerei, tanárai és tanácsadói
számára, hogyan támogassák és hozzák össze az alacsony iskolázottsági szinttel rendelkező egyéneket, illetve
az idősebb migránsokat. Ennek keretein belül a résztvevők tandemeket alakítottak ki a fiatal generáció és az
idősebb migránsok részvételével. A tandempartnerek interjúkat folytattak le az EUROPASS ÖNÉLETRAJZ
(CURRICULUM VITAE) struktúráját követve. Az eredményeket az Europass CV struktúrájának megfelelő
formában összegezték. A történeteket a www.tandem-library.eu online platformra töltötték fel. A résztvevők
az Europass CV struktúra alapján dolgoztak, ezáltal megismerték kompetenciáikat, különös tekintettel az
informális képességekre és kompetenciákra, melyeket átlátható és standardizált módon bizonyítottak, és a
tandem résztvevői átirányították tudásukat egymás között.
A projectpartnerség a következő, ECVET-EGÉSZSÉGTURIZMUS szempontjából érdeklődésre számot tartó
termékeket dolgozta ki:
1) TANDEM oktatási útmutató – annak érdekében, hogy megmutassuk, hogyan aktivizáljuk és motiváljuk a
fiatal felnőtteket arra, hogy idősebb migránsokkal formáljanak csoportokat; hogyan hajtsunk végre interjúkat;
hogyan vegyünk részt tudástranszferben, és tegyük a kompetenciákat átláthatóvá az Europass CV struktúra
használatával.
2) TANDEM internet alapú könyvtár – idősebb migránsok különböző paraméterek által kereshető történetei,
melyeket fiatal felnőttek rögzítettek (pl.: audio file-okkal, videoklipekkel, fényképekkel kiegészített strukturált
szöveg (http://www.tandem-library.eu).
3) TANDEM könyvtárhasználati kézikönyv – a felhasználók szervezeti aspektusból történő informálására a
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könyvtár használatával, létrehozással, szerkesztéssel és felvételek különböző formátumban való feltöltésével
kapcsolatban.

5. Területi/ágazati felhasználási szint/kontextus :
Területi szint/kontextus
A partnerség két félből tevődik össze:
a) A küldő partnerek, akik olyan VET (szakképzési) képző intézmények és innovációs szakértők, akik a
hagyományos projektet képviselik Ausztriából, Németországból és Belgiumból, illetve
b) A célpartnerek, akik egyaránt VET (szakképzési) képző intézmények, tanácsadó- és kutatóügynökségek,
valamint közintézmények Norvégiából, Hollandiából, Görögországból és Bulgáriából.
Ágazati szint/kontextus
Az összegyűjtött élettörténetek öt munkaszektorra, valamint a használatukhoz szükséges képességekre és
kompetenciákra fókuszálnak. Az Európai Képesítési Keretrendszerben (EQF) definiált kulcskompetenciákat
követően kerültek definiálásra. Minden szektorban meghatározásra kerültek a specifikus képességek és
kompetenciák.
Munkaszektorok: turizmus, mezőgazdaság, építőipar, gyártás, kiskereskedelem egészségügyi- és szociális
szolgáltatások
Képességek és kompetenciák: kommunikáció (anyanyelv és idegen nyelv), matematika (tudomány és
technológia), digitális kompetencia (ICT), tanulás elsajátítása, szociális és polgári kompetenciák,
kezdeményezői és vállalkozói készség, kulturális tudatosság és kifejezésmód.
6. Érintett partnerek/fejlesztők:
A projekt partnersége VET (szakképzési) képző intézmények és a velük együttműködő osztrák (a legértékesebb
a koordinátor volt), német, belga innovátorokból, tanácsadó és kutató szervezetekből, valamint norvég,
holland, görög és bolgár köztestületi szervekből tevődött össze.
A project fejlesztésében érintett partnerek: OPPLÆRINGSKONTORET STAVANGER KOMMUNE (NO) - támogató
• 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. Kedvezményezett/célcsoportok (kvalitatív és kvantitatív értelemben):
Kvalitatív értelemben a TANDEM-projekt kedvezményezetteinek két fő csoportját különböztetjük meg:
Az elsődleges célcsoportot azon alacsony iskolázottsági szinttel és migráns háttérrel rendelkezők képezik
(fiatalok és idősek), akik vállalják személyes és szakmai élettapasztalatuk elemzését és strukturálását az
Europass Önéletrajzzal együttműködve.
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A kedvezményezettek második csoportját a vállalatok, szervezetek és intézmények, illetve a célcsoporttal
dolgozó alkalmazottaik képezik. A projekt szerepmodellt nyújt azzal kapcsolatban, hogy a készségek és
kompetenciák terén hogyan javítható és elemezhető az átláthatóság. Ezzel egyidejűleg együttműködési sémát
nyújt a kihívást jelentő célcsoporttal való együttműködést illetően, győztes-győztes típusú tanulmányi
környezetet teremtve mindkét fél számára.
A projekt a mai napig igen nagyszámú embert ér el. A platformot a projekt élettartamának letelte utáni
további használatra tervezve hozták létre. A VET (szakképzési) szolgáltatók, tanácsadók, tanárok és trénerek a
struktúrát a készségek és kompetenciák azonosítására használhatják a munkával kapcsolatos történetekkel
kapcsolatban, melyek a tanulóikkal a különböző tárgyak keretein belül folytatott megbeszélések számára
kialakított platformon valósulnak meg. A platform megközelítőleg 100 élettörténetet tartalmaz, és hét
nyelven elérhető.
8. Időbeli elhelyezés/megvalósítási időszak:
A TANDEM LdV Tol projekt 2009 decemberében indult és 2011 novemberében zárult le. Időtartama 24 hónap
volt.
A nyilvánosan elérhető termékek:
The weboldal (http://www.tandem-project.eu) és a termékek, azaz az oktatási útmutató, kézikönyv, valamint
A TANDEM-könyvtár (http://www.tandem-library.eu) (nem kereskedelmi használatra).
9. Fő tevékenységtartalmak:
A TANDEM-projekt elsődleges tevékenysége a termékek korábban meghatározott projektcéloknak megfelelő
kidolgozása volt. Szükség volt a fogalmak megvitatására, strukturálására és egyeztetésére.
1) Oktatási útmutató fejlesztése a kapcsolódó kérdések megvitatása és egyeztetése által; a
kedvezményezettek készségeinek és kompetenciáinak átláthatóbbá tétele a projekt megvalósítása révén.
2) Az internet-alapú TANDEM-könyvtár/platform kiépítése és a résztvevők élettörténeteinek kifejlesztése az
Europass CV struktúrának megfelelően (azaz interjúk elkészítése és tartalom generálása).
3) A kézikönyv útmutatóul szolgál az anyagok létrehozását, szerkesztését és különböző formátumokban a
könyvtárba való feltöltését illetően.
Az első szintű kedvezményezetteket érintő alapelem az interjúk és a platformtartalom létrehozása volt. Nagy
jelentőséggel bírt az életrajzi munka e típusa az interjúalanyok készségeinek igazolása szempontjából. A
kérdezőbiztosok megismerkedtek az Europass CV szerkezetével és az említett munkaágazatokhoz kapcsolódó
kulcskompetenciákkal. Az oktatási útmutató jelentős része a kiválasztott munkaágazatokhoz kötődő
kompetenciáknak és készségeknek van szentelve (az EU keretrendszeren belül), melyek a non-formális és
informális tanulási környezetek figyelembevételével kerülnek kidolgozásra.
10.1 Termékek és eredmények - Általános leírás:

A TANDEM-projekt eredményének a korábban meghatározott módon kidolgozott termékek
tekinthetők: az oktatási útmutató, a kézikönyv, illetve a TANDEM online könyvtár letölthető
dokumentumai.
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Ezen termékek szerepmodellt szolgáltatnak a nehezen elérhető célcsoportokkal való együttműködésre
vonatkozóan. Az emberek motiválása az interakciókat, bemutatkozást és az Europass CV struktúrába való
jelentkezést illetően segíti a résztvevőket
a) az intergenerációs és interkulturális megértés javításában ÉS
b) non-formálisan és informálisan szerzett készségek relevanciájának felismerésében
A projekt eredményeként a terjesztési és multiplikációs erőfeszítések hatására legalább 11 ország 30 partnerét
(multiplierek) érték el. A tartalmak kidolgozási módjának kiterjedt leírása és az útmutató számos ezen a
területen tevékenykedő szakember hasznára válhatnak.
Az oktatási útmutató:
A TANDEM számos eszközt kínál a – különösen a non-formális és informális környezetben szerzett - VET
(szakképzési) kompetenciák átláthatóvá tételére és átruházására, valamint a fiatal és idősebb résztvevők
önismeretének fejlesztésére. A TANDEM oktatási útmutató tartalmazza a tandemek felépítését, az anyagok
képzésekben és tanácsadásban való hasznosíthatóságának módját, illetve az általuk generált előnyöket. Ezen
dokumentum megvitatja a kulturális diverzitás kérdéseit és kezelésének módját a VET trénerek, tanácsadók és
tanárok szempontjából. Megvitatásra kerülnek a készségek és kompetenciák, valamint külön figyelmet
szentelnek az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak. Az útmutató szintén tartalmaz oktatási
alapelveket, valamint segédleteket az interjúk lefolytatásához és a munkakompetenciák átviteléhez
kapcsolódóan.
A kézikönyv
Technikai részleteket és információkat tartalmaz mindazok számára, akik a TANDEM-könyvtárat szeretnék
igénybe venni. Használati útmutatóként magyarázza, hogyan kereshetőek és olvashatóak a történetek.
A TANDEM-könyvtár/platform
Ez az online-platform megközelítőleg 100 élettörténetet tartalmaz, melyek rávilágítanak, hogyan illeszkednek
az informálisan és non-formálisan szerzett készségek és kompetenciák az Europass Önéletrajz standardizált
struktúrájába. A példák a közönség számára ingyen elérhetőek, szerepmodellként alkalmazhatóak
(http://www.tandem-library.eu).
10.2 Termékek és eredmények - Összefüggés az Europass, EQF és ECVET közös európai eszközökkel, valamint
az ECVET - Egészségturizmus projekt célkitűzéseivel:
Europass: A lefolytatott interjúk és az élettörténetek az Europass Curriculum Vitae struktúráján alapulnak. A
résztvevők a rendelkezésre bocsátott minta alapján tanulják meg, hogyan strukturálják az információkat a
készségek és kompetenciák szintjén. A European Language Passport “tanulási eredmények” mintalapja alapján
a résztvevők ellenőrizhetik nyelvi készségeiket. A Europass Bizonyítvány vagy Diploma Melléklet szintén itt
igényelhető.
EQF: A TANDEM project egyfelől segítette a résztvevőket bizonyos, az EQF-ben megfogalmazott készségek és
kompetenciák fejlesztésében, valamint célul tűzte ki a keretrendszer alkalmazását az interjúpartnerek
készségeinek és kompetenciáinak azonosítása során. A kulcskompetenciák tömör megfogalmazása az oktatási
útmutatóban található. Egy választott munkaágazathoz kapcsolódó specifikus kompetenciák/készségek
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kivonásra kerültek, míg a turizmussal összefüggőek az ECVET-EGÉSZSÉGTURIZMUS projekttel releváns
tartalomként vannak számon tartva.
ECVET: A TANDEM-projekt címének kiegészítése: “[…] a kompetenciák átvitelének és átláthatóságának
biztosítása a VET-ben”, ebből kifolyólag olyan, tanulási eredményeket igazoló következtetéseket foglal
magában, melyek ezt követően integrálhatók egy ECVET folyamatba. Bár nyíltan nem fogalmazhatunk így, de a
tanuló által elért tanulási eredmények értékelése már egyben az első lépést jelenti egy ECVET folyamatban.
ECVET-EGÉSZSÉGTURIZMUS: A TANDEM és az ECVET-EGÉSZSÉGTURIZMUS céljai közti összefüggés elsősorban
a TANDEM oldaláról magyarázható – lévén szó egy olyan legjobb gyakorlatról, amely kézzel fogható (nonformálisan és informálisan szerzett) tanulási eredményeket és kvalifikációkat generál az interkulturális és
intergenerációs párbeszéd egyidejű szorgalmazása révén. Továbbá a TANDEM projekt egyik célszektorát a
turizmus képezi. A könyvtárból nyert példák valószínűleg felhasználhatóak az ECVET-EGÉSZSÉGTURIZMUS
projektben.
10.3 Termékek és eredmények - Fenntarthatóság (az eredmények használata még folyamatban vagy már
befejeződött, éspedig azért, mert:
A TANDEM project eredményei még elérhetőek, hozzáférhetőek és szabadon felhasználhatóak nem
kereskedelmi célokra. A projekt-weboldalak még online elérhetőek (http://www.tandem-project.eu;
http://www.tandem-library.eu). A maradandó hatást kiváltó fő termékek a következők:
A TANDEM-könyvtár/platform: A platform élettörténetei szerepmodellként szolgálhatnak az Europass
struktúrára vonatkozóan; beillesztve a megszerzett készségeket és kompetenciákat egy széleskörűen elismert
keretrendszerbe. Az élettörténetek hasznosíthatóak interkulturális és intergenerációs tananyagként. Szintén
lehetséges további élettörténetek létrehozása, melyek ezután a projektpartnerek által kerülnek feltöltésre. A
kézikönyv egy jó használati útmutató, amely lehetővé teszi a független használatot.
Az oktatói útmutató: A TANDEM megfogalmazza egy általában alacsony sikerességi rátával rendelkező
célcsoporttal való együttműködés módszerét. A kereszt-generációs és interkulturális csere, strukturális és
életrajzi munkával való támogatásának eszméje számos tanulási lehetőséget teremt. Az útmutató
dokumentum hasznos és praktikus információkat nyújt az olvasónak az EQF szerinti munkával és a tanulási
eredmények értékelésével kapcsolatban.
VET (szakképzési) szolgáltatóként átélt tapasztalataink és a kollégákkal való nemzetközi interakciók alapján
állíthatjuk, hogy a TANDEM módszer már számos formában alkalmazásra került a VET (szakképzési)
szolgáltatók, tanárok és tanácsadók által. Példaként említhetjük a könyvtárat.
10.4 Termékek és eredmények - A kihasználhatóság legfőbb akadályai:
A TANDEM-projekt termékek és eredmények kihasználhatóságának legfőbb akadályai a következő szinteken
azonosíthatóak:
Ágazati: A TANDEM 5 fő munkaágazatból gyűjt élettörténeteket: mezőgazdaság, építészet, turizmus, gyártás
és kiskereskedelem, egészségügyi és szociális szolgáltatások. Ezen kiválasztott szektorok lefedik a gazdaság
elsődleges, másodlagos és harmadlagos szektorainak egyes részeit. A TANDEM nem fordít különös figyelmet
arra, hogy melyik szektorból származnak a munkatapasztalatok. Az öt kiválasztott szektor készségeit és
kompetenciáit az útmutató anyagok tárgyalják.
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Habár az említett készségek és kompetenciák (a turisztikai szektor kapcsán) jó alapot szolgáltatnak az ECVETEGÉSZSÉGTURIZMUS project számára, nagy valószínűséggel túl kevesen akarnak részt venni az
egészségturizmus területéről.
Földrajzi: A TANDEM nem tartalmaz különösebb földrajzi szigorításokat – megvalósult Norvégiában,
Hollandiában, Bulgáriában, Görögországban, Ausztriában, valamint részben megvalósult Németországban. A
módszertan bármely más országban alkalmazható.
Nyelvi: A TANDEM-könyvtár élettörténetei hét nyelven érhetőek el: görögül, angolul, franciául, hollandul,
bolgárul, németül és norvégul. A TANDEM egyik fő aspektusa az interkulturális nézőpont. Ez kisebb
jelentőséggel bír az ECVET-EGÉSZSÉGTURIZMUS számára, valószínűsíthető, hogy egy nem interkulturális
tandem ugyanolyan jól működhet.
Kulturális/technikai: A kézikönyv nagyon jó magyarázatot nyújt a könyvtár használatával kapcsolatban, az
oktatási útmutató pedig pontos utasításokat tartalmaz, valamint rendkívül jól magyarázza az oktatók általános
értékét.
10.5.1 Termékek és eredmények - valószínű áthelyezhetőség (figyelembe véve az általános potenciális
európai nemzeti, területi és ágazati transzfer kontextusokat):
Az eredményeket nem korlátozzák semmilyen nemzeti, területi vagy ágazati szinten, a tanulságok és a
következő területekről összegyűjtött tudás áthelyezhető az ECVET-EGÉSZSÉGTURIZMUS projektbe:
A TANDEM mindenekelőtt egy legjobb gyakorlatot mutat be az átláthatóság és elismerés vonatkozásában a
kvalifikációkhoz történő sikeres gyakorlati hozzárendelésével, motiváló formában, vonzó (interkulturális és
intergenerációs) tanulási lehetőségeket nyújtva a résztvevőknek. A munka-élettörténetek az életrajzi munka
példái (élet-és munkatapasztalat) az Europass Portfolió/Önéletrajz struktúra jegyében (beleértve az Európai
Nyelvi Útlevelet). Az interjúk elkészítése során a résztvevők megismerkednek az EQF-el, és ténylegesen
megteszik az első lépést az ECVET folyamatban (tanulási eredmények értékelése).
Az oktatási útmutató bizonyos tartalmai nagy valószínűséggel alkalmazhatóak az ECVET-EGÉSZSÉGTURIZMUS
dokumentációs anyagaiban. A kulcskompetenciák EQF szerinti magyarázata jól összegzett és alaposan
kifejtett.
A turisztikai szektorra vonatkozóan említett készségek és kompetenciák határozottan érdekesek az ECVET
folyamat egészségturisztikai szakemberek számára történő kidolgozása szempontjából, de nem lesznek
kellőképp specifikusak és/vagy széles körben alkalmazhatóak, hogy lefedjék az ECVET-EGÉSZSÉGTURIZMUS
projekt szükségleteit.
10.5.2 Termékek és eredmények - Különleges áthelyezhetőség (különösképp az ECVET- Egészségturizmuson
belül) :
Áthelyezhető
Miért
helyezhetőek
át
az Hogyan helyezhetőek át az
termékek/eredmények
eredmények
az
ECVET- eredmények
az
ECVETEgészségturizmuson belül?
Egészségturizmuson belül?
Eredmény 1:
Az interjúk és az élettörténetek az Az
interjúk
példaként
“Interjúk és élettörténetek a Europass CV struktúra alapján szolgálhatnak,
vagy
a
TANDEM-könyvtárban
a vannak felépítve. A résztvevők a tandemekben való interjúzás teljes
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készségek
és
kompetenciák struktúra alapján tanulhatnak az
átláthatóságának
és EQF-ről, és interaktív módon
felismerésének példájaként”
értékelhetik
a
tanulási
eredményeket/készségeket
és
kompetenciákat.

Eredmény 2:
“Az
EQF-re
kulcskompetenciákra
tartalom”
Eredmény 3:
“Kiválasztott
kompetenciák
szektorból”

és
a
vonatkozó

készségek
és
a
turisztikai

módszertana figyelembe vehető és
elfogadható a tanulási eredmények
bizonyítási folyamatában.

Ha a tanulási eredményeket az
ECVET-EGÉSZSÉGTURIZMUS
keretein belül határozták meg, a
TANDEM munka-élettörténetekkel
összhangban
értékelhetőek
(turizmus szektor)
A project elméleti szekciója, mely Tartalom
elfogadása
és
kidolgozza az Európai Képesítési kulcskompetenciákhoz/EQF-hez
Keretrendszer kulcskompetenciáit. való igazítása.
A TANDEM jó példát szolgáltat erre
vonatkozóan.
A TANDEM öt fő szektort érint.
a) a turisztikai szektorból vett
A turizmus egy közülük
példák hasznosnak bizonyulhatnak
a közös tanulmányi követelmények
a) vannak példák (tanulmányi kidolgozása során
követelmények/készségek
&
képességek), melyek értékesek b) A turisztikai szektorhoz kötődő
lehetnek a közös tanulmányi készségek és kompetenciák alapot
követelmények
kidolgozási szolgáltathatnak a specifikus,
folyamata során
egészségturisztikai
tanulmányi
követelmények gyűjtésénél.
b) az említett készségek a
megbeszélések alapjául, valamint
a
releváns
készségek
és
kompetenciák
gyűjtésének
kiindulópontjaként szolgálhatnak
–
különösképpen
az
egészségturizmus területén.
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FÜGGELÉK
Az elemzéshez használt
Dokumentációs források

Dokumentum típusa

Cím

Weboldal

Weboldal

TANDEM projekt weboldal

http://www.tandem- project.eu

PDF

TANDEM Oktatási Útmutató

http://www.best.at/do
wnload2.php?f=4284&
h=a3ac0e63a98c0c4b2
27198fd4b1eabea

Platform / online- könyvtár (CMS) TANDEM-könyvtár

http://www.tandem- library.eu

PDF

TANDEM Kézikönyv

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

Weboldal (Ausztria)

Europass Ausztria

http://www.europass.a t/
or http://europass.cedefo
p.europa.eu/de/home
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c. A “QUALITOOL-projekt”
1. A megfelelő gyakorlat / tapasztalat megnevezése:
QUALITOOL - Egy praktikus és hatékony élethosszig tartó tanulási lehetőség az európai kis-és
középvállalkozások részére a falusi turizmus területén.
www.quality.eurogites.org
2. A projekt vagy kezdeményezés típusa (pl.: az Unió vagy egy nemzeti keretrendszer stb. által finanszírozott):
QUALITOOL egy innovációs transzferprojekt, amelyet az Európai Unió egész életen át tartó tanulás
programjának (2007-2013) Leonardo da Vinci nevű alprogramja támogat. A QUALITOOL projekt a"Minőségi
képzés egy új megközelítése az európai falusi turizmusban" (LV/02/B/F/PP-138.009) elnevezésű
projekt eredményein alapul.www.kvalitate.celotajs.lv
3. A szükséglet, amelyhez a megfelelő gyakorlatot/ tapasztalatot meghatározták.
Bár a keresleti trendek nagyon kedvezőek a falusi turizmus alapvető eszközei (természet, környezet, valódiság
stb.) számára, ez is igényli a professzionalizmus szintjének, a szolgáltatások minőségének, valamint a minimális
felszereltség és a szolgáltatás színvonalának növelését. A szektort főleg mikrovállakozások vagy kis-és
középvállalkozások alkotják, elszórtan széles területen. A tevékenységeket gyakran csak kiegészítő
tevékenységként végzik a magas fokú szezonalitás miatt. A vállalkozó szervezetek keresik a hatékony
szolgáltatásra irányuló képzési lehetőségeket, amelyek lehetségesek ilyen körülmények között.
4. Általános célok és specifikus célkitűzések:
A projekt célja az, hogy gyakorlati és hatékony élethosszig tartó tanulási lehetőséget biztosítson az európai kisés középvállalkozások részére a falusi turizmus területén a képzés hozzáférhetőségének javításával, ami az
európai falusi turizmusszolgáltatók szakmai színvonalának emelését eredményezi.
A cél a web alapú Quality Inspector Training (Minőségellenőri Képzés) és Rural Tourism Provider (Falusi
Turizmus Szolgáltató) Önértékelő Eszköznek az átadása az EuroGites tagszervezetei részére az EuroGites falusi
turizmusra vonatkozó minimális minőségellenőrzési szabványosítása érdekében.
5. Területi / ágazati alkalmazási szint / kontextus:
A projekteredmények az európai országokban alkalmazhatóak, a falusi turizmussal kapcsolatos szállás és
oktatás területeivel összefüggésben.
6. Résztvevő partnerek / fejlesztők:
A partnerséget különböző RT (falusi turizmus) szervezetek képviselik:
- Lettország Turisztikai Egyesülete
- Bolgár alternatív turizmus egyesülete,
- Görög Falusi Turizmus Hálózat
- Andalúz Falusi Turizmus Hálózat
- A Szlovén Idegenforgalmi Testület,
- EuroGites – Európai Falusi Turizmus Szervezete

7. Kedvezményezett / célcsoportok (minőségi és mennyiségi szempontból) :
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Az alábbi célcsoportokat különböztetjük meg:
- Falusi turisztikai szolgáltatók az európai országokban. Ez az elsődleges célközönség. Különösen azok a kezdők,
akik ezen a területen tevékenykednek, mivel a projekt célja, hogy javítsa a szolgáltatók készségeit és
versenyképességét. Rövid távon - a készségek közvetlen fejlesztése. Hosszú távon - megnövelt szakmai
kapacitások, a folyamatos tanulás szokásának elsajátítása a versenyképesség javításának eszközeként.
- a falusi turizmussal foglalkozó szervezetek. Ezek a szervezetek biztosítják tagjaiknak a képzést – a jelen
projekttel összefüggésben –, vagy közvetlen módon, vagy külső oktatókon keresztül. Rövid távon - képesek
innovatív és hatékony képzést kínálni tagjaik részére. Hosszú távon - javítják a saját képességeiket és
tudásukat más tagszervezetekkel folytatott hálózati kommunikáción keresztül, – az Eszköz felhasználásával – ,
megosztva egymással a tapasztalatokat. Fontos a képzési igények folyamatos, tudatos figyelemmel kísérése és
az azokra való reagálás, illetve a képzési programok frissítése.
- képzési intézmények és oktatói hálózatok. Ezek foglalkoznak a kínálattal, amelyet rögzítenek az Eszközben,
majd integrálják a kínálatot a képzési programokba. Rövid távon - a képzési intézmények képesek képzési
programokat kínálni, hogy eleget tegyenek a munkaerő-piaci igényeknek. Hosszú távon - erős és aktív a
kapcsolat létrehozása a képzési szektor, valamint a területen gyakorló szervezetek közötti
8. Időbeli besorolás / a megvalósítás időtartama:
A QUALITOOL projekt végrehajtása 2008-2010-ig történt meg. A projekt időtartama 24 hónapig tartott.
9. A fő tevékenységek tartalma:
A QUALITOOL projekt tevékenységeit az alábbi módszertan és munkaterv szerint hajtották végre:
1. Projektmenedzsment, koordináció, pénzügyi és jelentéskészítési eljárások.
2. A jelenlegi helyzet összefoglalása és elemzése, valamint az összes partnernél és azok országában felmerült
képzési igények.
3. Felülvizsgált és tartalom-frissített minőségellenőrzést szolgáló képzési eszközök, amellyel fel lehet készülni
a projekt partnerszervezetei által végzett vizsgálatra (tesztre).
4. Vásárlók áttekintése a piaci várakozások kimutatására és azoknak az Önértékelő Eszközben történő
integrálására.
5. Az Eszközt a partnerszervezetek tesztelték, és az Önértékelő Eszköz végleges verzióját elkészítik.
6. A falusi turizmus minőségellenőrzéssel foglalkozó workshopja Lettországban került megrendezésre.
7. Az Önértékelő Eszköz végleges változata elérhető a projektpartnerek és az EuroGites weboldalain.
8. Projektzáró találkozó.
9. A projekt eredményeinek terjesztése az ún. “kommunikációs terv" alapján történik meg.
10.1 Termékek és eredmények - Általános leírás:
A projekt eredménye - egy web alapú képzési eszköz (a továbbiakban: Eszköz) - három részből áll:
1. Minőségi önellenőrzés: Önellenőrző nyomtatvány "igen"/"nem" opciókkal és legördülő menüt tartalmazó
válaszokkal. A kérdések tisztázása a megjegyzésekben (kommentárokban) és az illusztrált fotókon történik
meg (Az Eugites szabványoknak való ’megfelelés’ vagy ’nem megfelelés’)
2. Ellenőrzési kézikönyv: Egy letölthető pdf dokumentum tartalmazza az EUROGITES szabványokat és azok
magyarázatát.
3. Virtuális képzési modul: Az Eurogites minőségellenőrzési előírások és ellenőrzési kézikönyv az illusztrált
fotókon látható (az Eurogites szabványoknak való megfelelés vagy nem megfelelés). A fotókhoz tartozó
megjegyzések is az esetek további magyarázatául szolgálnak.
4. A projekt eredményei nyilvánosan hozzáférhető formában megjelennek az EUROGITES honlapján:
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10.2 Termékek és eredmények - A közös európai eszközök Europass, EKKR és
ECVET közötti kapcsolat, valamint az ECVET – HEALTH TOURISM (ECVET - Egészségturizmus) projekt céljaival
és célkitűzéseivel való kapcsolat:
A projekt eredményei nem hozhatók kapcsolatba egyik fent említett eszközzel sem.

10.3 Termékek és eredmények - Fenntarthatóság (az eredmények még mindig használatban vannak, vagy
befejeződtek, és mivel):
A QUALITOOL projekt eredményei továbbra is elérhetőek és hozzáférhetőek, és szabadon felhasználhatók
képzési célokra.
A minőségi önellenőrzés elérhető minden falusi turisztikai szolgáltató részére, akik érdekeltek abban, hogy
más országokból érkező vendégek igényeit kielégítsék. Az ellenőrzési kézikönyv hozzáférhető a szervezetek
részére, hogy kiépítsék és frissítsék a minőségügyi rendszereiket. A virtuális képzési modul pozitív és negatív
példákat hoz fel a partnerszervezetek által biztosított falusi turizmusszállásokkal kapcsolatosan. A
szakterülethez való kapcsolódás biztosítja a projekt eredményeinek fenntarthatóságát.
10.4 Termékek és eredmények - A kihasználhatóság főbb akadályai:
Nincsenek jelentős akadályok a projekt eredményeinek a kihasználhatóságával kapcsolatban, mivel azok az
interneten hozzáférhetők, és felhasználhatók képzéshez, valamint a munkaszituációkban. Néhány képzés, ill.
oktatás szükséges lehet a felhasználók számára, például az Eszköznek a felhasználói igényekhez való
testreszabása kapcsán. Ilyen például az új nyelv hozzáadása. Az Eszköz használata nem igényel haladó
számítógépes szaktudást.
10.5.1 Termékek és eredmények - Valószínűsített áthelyezhetőség (figyelembe véve a potenciális európai
nemzeti, területi és ágazati áthelyezhetőség túlnyomó többségével kapcsolatos összefüggéseket):
A projekt eredményei nemzetileg vagy területileg áthelyezhetők bármely uniós országba, amit olyan
szervezetek végeznek el, amelyek érdekeltek a projekt alkalmazásában, és a projekt eredményeinek további
fejlesztésében.
Szektorális (ágazati) áthelyezés: Lehetőség van arra, hogy az eszközstruktúrát alkalmassá tegyék egy formális
képzési formára a turizmus területén, valamint hogy ugyanazt az IT megközelítést és módszertant használják
más ágazatokban.
10.5.2 Termékek és eredmények - Speciális áthelyezhetőség (különösen az ECVET - egészségturizmuson
belül):
Áthelyezhető
termékek
/ Az eredmények miért helyezhetők Az
eredmények
hogyan
eredmények
át az ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS- helyezhetők át az ECVET ban?
EGÉSZSÉGTURIZMUS-ban?
Eredmény
Az eredmények kiváló tanulási A
képzési
eszköz
tartalma
Web alapú képzési eszköz
tartalmakat
biztosítanak integrálható a képzési tananyagba
közvetlenül a szakmai területről, a szakmai képzés formátuma
így kiváló kapcsolatot biztosítanak szerint.
A
szakképzési
a tanulás és a szakmai ágazatok rendszerekben a készségek és
között.
szakmai profilok leírása frissíthető
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a foglalkozási terület bemenetét
felhasználva.

MELLÉKLET
Dokumentációk forrásai
az elemzésekhez felhasználva

Dokumentumok típusai
Weboldal

Cím:

Weboldal

QUALITOOL online web alapú www.quality.eurogite s.org
tréning eszköz
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d. “TourBo meets Europe”
1. A megfelelő gyakorlat / tapasztalat megnevezése:
TourBo meets Europe - A turizmus területén a tanulási eredmények európai szintű elismerése és tanúsítása,
beleértve a rendszeres kreditpontokat az ECVET és az EKKR követelményeknek megfelelően.

2. A projekt vagy kezdeményezés típusa (pl.: egy uniós kezdeményezés, nemzeti keretrendszer stb. által
finanszírozott):
A TourBo egy innovációs Leonardo da Vinci-Transfer project, melyet a Lifelong Learning (élethosszig való
tanulás) Program finanszíroz, 2007-2013 (http://www.tourbo.eu/).

3. Az a szükséglet, amelyhez a megfelelő gyakorlatot/ tapasztalatot meghatározták.
A turizmus ipar gyorsan változik, és elvárja, hogy a célcsoportok azonnal és megfelelően válaszoljanak a
változó igényekre. A turizmust az alkalmazottaik minősége tartja fenn, melynek jellemzője a szakmai, nyelvi és
interkulturális kompetencia, valamint vállalkozói gondolkodásmód a hasonló – ideális esetben a külföldön
szerzett – üzleti tapasztalattal és minősítésekkel együtt.
Európának ezzel a trenddel kell szembenéznie a demográfiai változások zászlaja alatt. Szükséges, hogy
felfedezzék és használják minden ember tapasztalatát, tehát azokét a munkavállalókét is, akik korábban
hosszú távon dolgoztak a turizmusban és a turizmus iparágon kívül is. Nagyon fontos az informálisan és nonformálisan szerzett kompetenciák láthatóvá tétele és elismerése.
4. Általános célok és specifikus célkitűzések:
A projekt ötlete azon a felismerésen alapul, hogy az európai turisztikai iparban a vállalatoknál a hosszú távon
dolgozó képesítés nélküli alkalmazottak a jellemzőek. A projekt célja, hogy tesztelje és tanúsítsa ezeknek a
turizmusban dolgozó munkavállalóknak a kompetenciáit és készségeit, nagy hangsúlyt helyezve a tanulás
kimenetére. Ehhez kidolgozták a "rekreációs asszisztens (RCA) modellt. A "rekreációs asszisztens (RCA)"
modell úgy jellemezhető, mint egyfajta idegenvezető, általános és interkulturális háttérrel, valamint széles
feladatkörrel, amely kiterjed a turizmus-menedzsmentre is.
A projekt célkitűzései a következők:
- A végzettségek (képesítések) átláthatósága a turizmus oktatása és a munkáltatók képzése során (belső)
- Uniós szintű összehasonlíthatóság, növelve így az európai munkavállalók mobilitását (belső)
- Az ágazat határain átnyúló mobilitás elősegítése
- Magasabb minőségű oktatáshoz (pl. felsőoktatáshoz) való hozzáférés megkönnyítése
- Motiváció az "élethosszig tartó tanulás"hoz
A régióban a turisztikai szakképzés és továbbképzés során a képesítésekhez és záróvizsgákhoz egy
kreditpontrendszer is társul, amely irányadóan az EKKR különböző szintjeihez rendelhető hozzá.
5. Területi / ágazati alkalmazási szint / kontextus:
A projektpartnerek Németországból, Magyarországról, Szlovéniából és Ausztriából tesztelik az RCA- képzést,
amely több különböző modulban több országban megrendezésre kerül: a meglévő tantervek vizsgálata a nonformális és az informális módon megszerzett kompetenciák elismertsége szempontjából, valamint a turizmus
oktatásában és képzésében a résztvevők európai mobilitására tekintettel (a tanfolyamokon résztvevők
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cserélődnek a projekt során).
Az RCA minősítés 7 tematikus modult foglal magában: Az oktatás magában foglalja a turizmus alapjait, a
minőségirányítási és célcsoport-orientációt, valamint még néhány speciális készséget is különböző turisztikai
területekhez.
6. Résztvevő partnerek/fejlesztők:
- Volkshochschule Papenburg GmbH (Felnőttképzési központ), Németország
koordináció, promóció, elemzés
- Department of Leisure Studies and Cultural Work Association, Brémai Egyetem, Németország
RCA fejlesztése (európai képzés a turizmusban)
- Business School SP, Wittmund, Németország
A meglévő tantervek vizsgálata a non-formális és informális módon megszerzett kompetenciák elismertsége
szempontjából, valamint a turizmus oktatásában és képzésében a résztvevők európai mobilitására tekintettel.
- Consultancy Heffeter, Ausztria
A meglévő idegenforgalmi oktatás és képzés kialakítása az EKKR-ben
- Salzburg Tourism Schools Klessheim, Ausztria
A meglévő tantervek vizsgálata non-formális és informális módon megszerzett kompetenciák elismertsége
szempontjából, valamint a turizmus oktatásában és képzésében a résztvevők európai mobilitására tekintettel.
Az RCA helyszíni vizsgálata az adott országban:
- Felnőttképzési Központ, Regionális Iroda Weser-Ems in Bad Zwischenahn, Németország
- Városlődi Villa - Forest Park School Iglauer, Magyarország
- Notranjski Ecological Centre, Szlovénia
7. Kedvezményezett/célcsoportok (minőségi és mennyiségi szempontból):
Közvetlen kedvezményezettek:
- Turisztikailag nem releváns oktatásban részesült dolgozó munkavállalók, akik jelenleg a turizmus területén
dolgoznak.
- Karrierváltók (Ők nagyon heterogén csoportot alkotnak (a buszsofőrtől az utazási iroda tulajdonosán
keresztül a munkanélküli művészettörténészig).
A projekt 4 különböző országban 8 partnert foglal magába.
8. Időbeli besorolás/a megvalósítás időtartama:
A TourBo projekt 2010.10.01-én indult és 2012.09.30-án fejeződik be. Néhány termék már rendelkezésre áll:
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6905&page=1&prd=1

9. A fő tevékenységek tartalma:
A TourBo projekt fő tevékenységi főleg az volt, hogy kidolgozza a termékeket (RCA- rekreációs asszisztens), és
elemezze a már meglévő tananyagokat a turizmus oktatása tekintetében, hogy azok megfeleljenek az EKKRnek és az EKKR informális tudás elismerésére vonatkozó követelményeinek.
10.1 Termékek és eredmények - Általános leírás:
a) A rekreációs asszisztens ( RCA)
Szakmai képesítés, amely hangsúlyt helyez a vendégekkel való közvetlen kapcsolatra, széles körű turisztikai
ismereteket, szaktudást és kompetenciát biztosít, valamint biztosítja a célcsoport-orientált szolgáltatás
filozófiáját. Ez magában foglal egy képzési rendszert (moduláris tananyag, önértékelési eljárás, vizsga,
munkautasítások a személyzet részére).
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b) Együttműködés az Európán átívelő átláthatóságban a turizmussal kapcsolatos szakmai, tudományos és
egyéb képzések során.
• Az EKKR különböző szintjeihez való kapcsolódás, és az azok közötti átjárhatóság.
• Az ECVET kreditpontoknak az ECTS-be történő átvitelének lehetőségének vizsgálata.
• Hivatásos alkalmazottak által végzett minőségbiztosítás.
• Tanulási egységek modellek és javaslatok a non-formális és informális módon megszerzett kompetenciák
tanúsítására a német és az osztrák turisztikai továbbképzések során.
10.2 Termékek és eredmények - A közös európai eszközök Europass, EKKR és ECVET közötti kapcsolat,
valamint az ECVET - Egészségturizmus projekt céljaival és célkitűzéseivel való kapcsolat:
A példaként felhozott allokáció (elosztás) az EKKR felé és a szakmai és tudományos képzésben, valamint a
továbbképzésben szerzett kreditpontrendszer tanúsítványa, beleértve a felsőoktatási és az elismertségi
lehetőségekkel való kapcsolatra vonatkozó javaslatainkat és az ECVET -ből az ECTS-be átvitt kreditpontokat.
ECVET: Az ECVET - Egészségturizmus számára az európai képesítési keretrendszerben megvalósuló meglévő
turisztikai oktatás és képzés irányadó tanúsítása, valamint ezen felmérés krediteket (ECVET) tartalmazó
mintája szolgálhat a legjobb gyakorlatul, mivel ez a kreditpontrendszer is a turisztikai ágazatból jön. Az
informális tanulás elismerése egy lényeges szempont, mert az egészségügyi turizmusban informálisan
megszerzett tudást gyakran használják a szakmában (sportkészségek, tapasztalat a vendégek számára történő
segítségnyújtásban).
ECVET-EGÉSZSÉGTURIZMUS: A példaként felhozott rekreációs asszisztens (RCA) elhelyezése az EKKR-ben és a
kreditpontrendszerben hasznos hivatkozás lehet az ECVET-EGÉSZSÉGTURIZMUS projekthez. A TourBo ezen
eredményeit felül kell vizsgálni az EKKR-szint elemzésével, megadva bizonyos tudás/
készség/kompetenciaszinteket. A felsőoktatáshoz való kapcsolódást is figyelembe kell venni. A tanulási
eredmények és a képesítések legjobb gyakorlata a turisztikai ágazaton belül átvihetők az ECVETEGÉSZSÉGTURIZMUS projektbe.
10.3 Termékek és eredmények - Fenntarthatóság (az eredmények még mindig használatban vannak, vagy
befejeződtek, és mivel):
Képesítő és záróvizsga a turisztikai szakképzés során.
Tanulási egységek modelljei és javaslatok a non-formális és informális módon megszerzett kompetenciák
tanúsítására. A rekreációs asszisztens (RCA) elhelyezése az EKKR-ben és a kreditpontrendszer hozzárendelése.
10.4 Termékek és eredmények - A kihasználhatóság legfőbb akadályai:
Ágazati (szektorális): A projekt célja elsősorban az egységes turisztikai képzés fejlesztése és annak allokációja
az EKKR- felé a 6-nál magasabb szinten. Az ECTS és az ECVET közötti kapcsolat az ECVET-EGÉSZSÉGTURIZMUS
projektnek nem egy különleges célkitűzése, ezért csak részlegesen hasznos.
Földrajzi: Úgy tűnik, hogy nincs földrajzi korlátozás. A projekt célja, hogy a rekreációs asszisztens (RCA)
végzettség Európa-szerte alkalmazható legyen.
Nyelvi: A TourBo projekt eredményei eddig német és angol nyelven jelentek meg.
Kulturális/technikai: A meglévő tantervek vizsgálata a non-formális és informális módon megszerzett
kompetenciák elismerése szempontjából, mely a projekt konzorcium országaiban valósult meg.
10.5.1 Termékek és eredmények - Valószínűsített áthelyezhetőség (figyelembe véve a potenciális európai
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nemzeti, területi és ágazati áthelyezhetőség túlnyomó többségével kapcsolatos összefüggéseket):
A TourBo projekt során képzett rekreációs asszisztens (RCA) alapvető képesítésként van meghatározva az
európai turizmusban. A képzésben az informálisan megszerzett tudásra vonatkozó információkat
összegyűjtötték és számszerűsíthetővé tették. Alap-és tematikus modulokra van felosztva, amely lehetővé
teszi a széles tematikus képzési lehetőségeket anélkül, hogy a minőség csökkenne. Az alapvető képesítés
meghatározása lehetővé teszi az ECVET-EGÉSZSÉGTURIZMUS számára, hogy közvetlen összehasonlítást
tegyen, és az RCA-t (rekreációs asszisztenst) referenciamodellként használja fel.
10.5.2 Termékek és eredmények - Speciális áthelyezhetőség (különösen az ECVET - egészségturizmuson
belül):
Áthelyezhető
termékek
/ Az eredmények miért helyezhetők Az
eredmények
hogyan
eredmények
át
az
ECVET
- helyezhetők át az ECVET EGÉSZSÉGTURIZMUS-ban?
EGÉSZSÉGTURIZMUS-ban?
1. eredmény:
Az RCA alapvető turisztikai A tanúsítványok és a záróvizsga is
Képesítések és záróvizsgák a ismeretek nyújt, és teszteli azokat. mintaként
és
bemenetként
turisztikai szakképzés során.
használható.
2. eredmény:
Modelleket
és
javaslatokat Ez az eredmény hasznos lehet az
Tanulási egységek modellek és dolgoztak ki az RCA részére - ECVET-EGÉSZSÉGTURIZMUS
javaslatok a non-formális és alapvető
turisztikai képesítés projekthez, mint az egységek
informális módon megszerzett szerint-, ami jó alapot jelent az kidolgozásához és a non-formális
kompetenciák tanúsítására.
ECVET-EGÉSZSÉGTURIZMUS
kompetenciák tanúsításához való
project tananyag egységeinek példaként.
kidolgozásához.
3. eredmény:
Az RCA magába foglalja az EKKR- Az ECVET-EGÉSZSÉGTURIZMUSnak
A rekreációs asszisztens (RCA) hoz rendelt alapvető turisztikai hivatkoznia kellene a már meglévő
elhelyezése az EKKR-ben használt modulokat.
alapvető turisztikai ismeretekre az
módszer
szerint
és
a
EKKR keretében.
kreditpontrendszer kidolgozása.
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MELLÉKLET
Dokumentációk forrásai
az elemzésekhez felhasználva

Dokumentumok típusai

Cím:

Weboldal

Weboldal

"TourBo project" weboldal

http://www.tourbo.eu/

Weboldal

ADAM adatbázis

http://www.adameurope.eu/adam/project/

Szórólap

“TourBo meets Europe”

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

Prezentáció

tourbo_meets_europe_inf
opraesentation

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

Dokumentum

A vonatkozó képzési és minősítési http://www.tourbo.eu/fileadmin/
lehetőségek
felsorolása
az downloads/tourbo_rca_bestands
európai vendéglátó személyzet aufnahme.pdf
részére
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e. “ECVET TC NET”
1. A megfelelő gyakorlat / tapasztalat megnevezése:
Az európai kreditrendszer a Turizmus és Vendéglátási Hálózat (Tourism and Catering Network) szakoktatására
és szakképzésére, európai együttműködés az ECVET rendszer fejlesztésére az európai turizmushoz és
vendéglátóiparhoz kapcsolódóan(http://www.ecvet-tc.net)
2. A projekt vagy kezdeményezés típusa (pl.: egy uniós kezdeményezés, nemzeti keretrendszer stb. által
finanszírozott):
Az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer Turisztikai és Vendéglátó Hálózata (ECVET TC NET) egy
három éves Leonardo da Vinci hálózati projekt, amely a Lifelong Learning (élethosszig való tanulás) Program
keretében működik.
3. Az a szükséglet, amely alapján a megfelelő gyakorlat/ tapasztalatot meghatározták.
Az ECVET TC NET alapja a kölcsönös elismerés, valamint a kompetenciák átláthatósága létrehozásának
szükségessége a tanulási eredmények mérése során. A turizmus és a vendéglátás területén tapasztalt
mobilitást még mindig erősen akadályozza az átláthatóság és a felismerhető képesítések (képzettségek) és
kompetenciák hiánya, és Európa-szerte óriási szükség van a modellre, hogy lehetővé váljon a kompetenciák és
készségek kölcsönös elismerése.
4. Általános célok és specifikus célkitűzések:
A fő cél az volt, hogy kidolgozzanak egy ECVET alapú modellt a tanulási eredmények és a kompetenciák
kölcsönös elismeréséhez és az átláthatóságához az európai turizmus és a vendéglátás területére.
Az ECVET TC NET projekt fő céljának eléréséhez az alábbi célkitűzéseket kell előre látni:
- "Kompetenciák és készségek a turizmus és a vendéglátás területén Európában" nevű európai felmérés: A cél
az, hogy kimerítő perspektívát kapjunk az európai turizmus és vendéglátó szektor számára szükséges
különböző kompetenciákról és munkakörökről, amely az ECVET modell fejlesztésének az alapját képezi.
- Kompetenciákat listázó táblázat kidolgozása: a kompetenciákat listázó táblázatnak egy alapvető leírást kell
tartalmaznia az összes kivont kompetenciáról a turizmus és vendéglátás területén.
- Az ECVET modell kidolgozása a turizmus és a vendéglátás területén Európában: egy többszereplős
perspektívából kiindulva átfogó módon kell kidolgozni és dokumentálni, nagy hangsúlyt fektetve az ECVET
modell partnerségéhez tartozó vállalatokra és a szolgáltatókra.
- Iránymutatások kidolgozása arról, hogyan kell alkalmazni az ECVET modellt a turizmus és a vendéglátás
képzések során a gyakorlatban: a modell a leírás mellett tartalmaz néhány konkrét irányelvet és lépésről
lépésre való megközelítést arról, hogyan kell alkalmazni az ECVET módszertanát a gyakorlatban. Ez a
dokumentum utal arra, hogy a turizmus és a vendéglátás területén a szakképzés nagy része a vállalatokon és a
szolgáltatókon keresztül történik, és ezek a szervezetek nem az iskolarendszerű képzési szegmens szereplői,
ezért nincs megfelelő tapasztalatuk a kreditátviteli rendszerekkel kapcsolatban.
Az iránymutatók fejlesztése azzal kapcsolatban, hogy hogyan fejlesszék a résztvevők az ECVET modellnek
megfelelően a képzési programokat: a turizmus és vendéglátás területén működő képző szolgáltatók részére
fontos az is, hogy megfelelő iránymutatást kapjanak arról, hogyan fejlesszék a képzési programokat az ECVET
modellnek megfelelően a jövőben.
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Az ECVET modell teszt (vizsgálat) végrehajtása: ECVET TC NET - ben a résztvevő szervezeteknél és cégeknél a
kidolgozott módszerek és eszközök vizsgálata megtörtént, hogy visszajelzést kapjanak a gyakorlati
megvalósításra és az ágazat igényeihez igazodó megvalósíthatóságra.
- Irányelv kialakítása: az ECVET TC NET továbbá kidolgozza a turizmus és a vendéglátás területéhez szükséges
szakképzési irányelvet egy magas színvonalú többszereplős perspektíva kialakításával, illetve egy olyan
szakpolitikai ajánlás kidolgozásával, amely az európai turizmus és a vendéglátóipar szakmai oktatásával és
képzésével foglalkozik.
5. Területi/ágazati alkalmazási szint/kontextus:
Területi szint/kontextus:
A jelen projektben részt vevő európai országok a következők: Ausztria, Cseh Köztársaság, Finnország,
Németország, Nagy-Britannia, Magyarország, Románia, Szlovénia, Spanyolország, Svájc és Törökország.
Ágazati szint/kontextus:
Az a gazdasági szektor, amelynek az EVCET TC NET a középpontjában van, és az európai turizmus és
vendéglátóipar résztvevői.
6. Résztvevő partnerek/fejlesztők:
Az EVCET TC NET projekt az alábbi intézményi kategóriákat foglalja magában:
- Szakoktatási és szakképzési szolgáltatók a turizmus és a vendéglátás területén
- Az egyetemek és főiskolák
- Vállalkozások a turizmus és a vendéglátás területén: szállodák, gyógyfürdők és tengeri sétahajókat
üzemeltető vállalatok, turisztikai szervezetek. Munkaerő-szolgáltatók, személyzeti ügynökségek
- Iparághoz kapcsolódó szakmai szervezetek.
A különböző országok résztvevő intézményei a következők:
Turisztikai iskolák, Bad Gleichenberg és Foglalkoztatási Intézet, Steiermark (Ausztria) , "Tempo" Képzés és
Tanácsadás (Cseh Köztársaság) Baltic College - University of Applied Sciences (Alkalmazott tudományok
egyeteme) és a Mikro Partner GmbH (Németország) , Escuela de HOSTELERIA de Sevilla (Spanyolország) , Porin
Aikuiskoulutuskeskus/Winnova (Finnország), Spirit Hotel Thermal Spa, Sárvár (Magyarország), Vendéglátóipari
Szakmai Főiskola, Maribor (Szlovénia), Selcuk Egyetem, Turizmus és Hotel Management Tanszék
(Törökország), Llandrillo College (Egyesült Királyság), Universitatea Stefan cel Mare, Suceava és Bucovina
Turisztikai Egyesület (Románia) és a Swiss Occidental Leonarda ( Svájc).
7. Kedvezményezett/célcsoportok (minőségi és mennyiségi szempontból):
Minőségi szempontból a projekt fő célcsoportjai a turizmussal és vendéglátással foglalkozó európai főiskolák
voltak, valamint a szakképzési szolgáltatók a turizmus és a vendéglátás területén. A turisztikai ágazat és ipar
néhány olyan sajátossággal rendelkezik, amelyeket figyelembe kell venni: a turisztikai szektorban a szakmai
oktatást és képzést nagymértékben a turizmussal foglalkozó cégek biztosítják (szállodák, gyógyfürdők, klubok
stb.). Ezért a fő célcsoportnak figyelembe kell vennie a turisztikai vállalkozásokat, valamint más olyan
intézményeket, amelyek a célcsoport részét képezik, tehát a terület potenciális résztvevői.
Hosszú távon vizsgálva a kedvezményezettek azok az emberek, akik a turisztikai és vendéglátó szektorban
dolgoznak, valamint maguk a turisták is kedvezményezettek.
Mennyiségi szempontból a projekt 11 különböző ország 17 partner intézményét, és 9 különböző szakmáját
foglalja magában.
8. Időbeli besorolás/a megvalósítás időtartama:
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Az ECVET TC NET végrehajtása 2008.november 1, és 2011. október 31. között történt meg.
9. A fő tevékenységek tartalma:
Az ECVET TC NET munkaprogram 9 munkacsomagra volt felosztva:
1.
Menedzsment és fenntarthatóság hálózata
2.
Minőségirányítás és minőségbiztosítás
3.
Terjesztés
4.
Hasznosítás
5.
Európai felmérés
6.
ECVET modell fejlesztése
7.
Memorandum és tanúsítvány fejlesztése
8.
Teszt végrehajtása - (Pilot)
9.
Alkalmazkodás és az eljárásmód fejlesztése
10.1 Termékek és eredmények - Általános leírás:
Hálózati tevékenységének három évén belül az ECVET TC NET az alábbi termékeket és eredményeket tűzte ki
céljául:
- ECVET modell kézikönyv az európai idegenforgalom és vendéglátás területére, amely leírja a teljes ECVET
modellt a turizmus és a vendéglátó szektor számára az ECVET szabályozás és az elvégzett európai felmérésből
levont kompetenciák alapján. A kézikönyv biztosítja az összes szükséges információt a modellről, mint például
a tanulási egységek, tanulási eredmények meghatározása a turizmus és vendéglátás területén, a kreditpontok
elosztása a tanulási kompetenciákhoz stb. A kézikönyv továbbá konkrét iránymutatásokat is tartalmaz arról,
hogyan kell alkalmazni az ECVET modellt a turizmus és a vendéglátás gyakorlati képzése során, különösen a
vállalati képzésben.
- Útmutatók a képzési szolgáltatók részére, amelyek iránymutatásokat biztosítanak a képzéssel foglalkozó - a
turizmus és a vendéglátás területén működő - szolgáltatók és szakiskolák részére arról, hogyan fejlesszék az
ECVET modellnek megfelelő képzési programokat a jövőben, amely további támogatást jelent a rendszer
fenntartható használatához és európai végrehajtásához.
- MoU (Memorandum of Understanding = Együttműködési megállapodás) a legfontosabb - az ECVET
használatához kapcsolódó - elv. Ahhoz hogy megteremtsék ezt az alapvető feltételt, ki kell dolgozni a MoU-t,
amely az ECVET modellben az európai turizmus és vendéglátás területén részt vevő szervezetek
alapdokumentuma. A MoU aláírásával minden - a hálózatban és azon túl is tevékenykedő - résztvevő
szervezet kijelenti, hogy garantálja, elfogadja és tiszteletben tartja az ECVET modellben szereplő elveket és
szabályokat a turizmus és vendéglátás területén.
- ECVET tanúsítvány: különösen a turizmus és a vendéglátás területén ki kell dolgozni egy modelltervezetet az
ECVET tanúsítványhoz. A tanúsítvány bemutatja az összes kompetenciát és a tanulási eredményt, valamint a
megfelelő ECVET krediteket, és ez lesz a kölcsönös elismerés és átláthatóság alapdokumentuma.
- Tesztjelentések: A tesztjelentések strukturált visszajelzést adnak az ECVET modell teszt-végrehajtásáról a
gyakorlatban, és lehetővé teszik a következetes fejlődési és alkalmazkodási lehetőségeket a modellen és
egyetlen kimeneten is.
Szakképzési állásfoglalás: a teljes tevékenység és a hálózatban nyert tapasztalat az ECVET-tel való munka során
(és a turizmus és vendéglátás ágazat szakképzése során) általában egy - a turizmus és a vendéglátás
szakképzéséhez kapcsolódó - stratégiai állásfoglalás felé irányul további használatra, és a munkacsoportok
vitái és a politikai döntéshozók szintjén történik meg.
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- A hálózat honlapja lesz a referencia-domain a hálózathoz. Ez tartalmazza az összes kimenetet elektronikusan
letölthető formában, valamint a vonatkozó dokumentumokat, linkeket, nyilvános vitát és konzultációs
fórumot.
- PR, terjesztési és hasznosítási anyagok: a nyilvános bemutatáshoz és a terjesztéshez, valamint fejlesztik a
kimenő eredmények értékeléséhez szükséges anyagokat és a hálózatot. Ezek a következők: prospektusok és
plakátok, valamint két fő - a hálózati finanszírozási időszakában megrendezésre kerülő - konferencia
megtervezése és végrehajtása.
- A végeredmény egy működő modell kialakítása lesz a kölcsönös elismeréshez és akkreditációhoz.
10.2 Termékek és eredmények - A közös európai eszközök Europass, EKKR és ECVET közötti kapcsolat,
valamint az ECVET - Egészségturizmus projekt céljaival és célkitűzéseivel való kapcsolat:
Europass: Az Europass mobilitási igazolvány nagyon alkalmas az ECVET-rendszeren belüli alkalmazásra. A
dokumentumot tovább kell fejleszteni úgy, hogy teljes mértékben elektronikus formában jelenjen meg, mindig
angol nyelven. Az Europass mobilitási bizonyítvány tartalmát felül kell vizsgálni az ECVET TC NET javaslatai
szerint, amelyek alapján elismerhetőek a kompetenciaszintek, tananyagegységek, a képzettség EKKR-szintje,
és csatolni kell minden olyan függeléket, amely az ECVET-rendszerben szükséges.
EKKR: A projekt javaslatot terjesztett elő arra vonatkozólag, hogy meghatározza a kreditpontokat és a
tanulmányi szinteket az EKKR-en belül. A javaslat azt sugallja, hogy az egyéves tanulmány és a hároméves
végzettség 60, valamint 180 kreditponttal lehet egyenértékű. Ez az a megoldás, amely európai szinten is
egységesen elismert. Annak érdekében, hogy meghatározzák a tanulmányok EKKR-szintjét, a projekt javasolta,
hogy a képesítések EKKR-szintjét és azok kötelező moduljait országosan döntsék el, míg az opcionálisan
választható minősítési modulokat a képzés szolgáltatója határozza meg.
ECVET: A jelenlegi ECVET TC NET projekt keretében széleskörű azon intézmények száma, amelyek az ECVETkreditpontok allokációjával (elosztásával) kísérleteznek. Az érintett szervezetek az ágazati szolgáltatók, a
szociális partnerek, a képzési központok és a tanácsadó cégek. Ez a projekt támogathatja a tanulóknak és a
képzésben résztvevők azon lehetőségét, hogy a saját képzési folyamatukat és kimeneti követelményeit lássák,
majd kapjanak egy kompetencia portfoliót, amely az ECVET kredit szabályozása alapján készült.
ECVET-EGÉSZSÉGTURIZMUS: Az ECVET TC NET és az ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS célkitűzése és céljai közötti
kapcsolat elsősorban abban az ágazatban van jelen, amely nagy hangsúlyt kap. Így a tanulási eredmények és a
képesítések között világos kapcsolat van az idegenforgalmi ágazaton belül. Vannak olyan eszközök és
munkamódszerek a projektben, amelyek nagyon hasznosak lehetnek az ECVET-EGÉSZSÉGTURIZMUS project
számára.
10.3 Termékek és eredmények - Fenntarthatóság (az eredmények még mindig használatban vannak, vagy
befejeződtek, mivel):
A kidolgozott fenntarthatósági struktúra információt ad arra vonatkozólag, hogy a hálózat miképpen tudja
folytatni a tevékenységét és működését, miután a támogatás véget ért. Ide tartoznak a jogi személyekre (cég),
a finanszírozási lehetőségekre, a döntési folyamatokra, illetve a jövőbeni célokra és hatásokra vonatkozó
javaslatok.
Az egész stratégia egy belső vita és döntéshozatali folyamat eredménye lesz, és hivatalosan el kell fogadtatni a
hálózati partnerekkel a finanszírozási időszak vége felé. Ez garantálja, hogy tartalmazni fogja a hálózati
partnerek javaslata alapján a javasolt rövid és hosszú távú hatásokra vonatkozó célokat. Az ECVET TC NET
hálózat létrehozásával a finanszírozási időszak és a projekt élettartama után is biztosítani tudjuk, hogy rövid
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távú célokat kitűzzünk, melyeket hosszú távon ezt minden tagnak nyomon kell követnie.
Általános tanácsok az ECVET TC NET projekt fenntarthatóságára és az abban megtett további lépésekre
Az ECVET TC NET partnerek megállapodtak a fenntarthatóságra vonatkozó alábbi javaslatokban és az ECVET TC
NET projekttel kapcsolatos további lépésekben. Ezek olyan javaslatok, melyeket figyelembe lehet és kell venni
most, miután a Bizottság pénzügyi támogatása megszűnt a projektben.
Folyamatos kommunikáció a projektben résztvevők között. A meglévő eredmények folyamatos terjesztése
más ECVET fejlesztő szervek, intézmények és országok részére. Az ECVET honlap folytatása és frissítése a
következő 5 évben a hálózat eredményeinek fenntartásához. Ülések és konferenciák az ECVET TC NET
partnerség keretében a támogatási időszak után a partnerországokban évente vagy félévente, hogy
fenntartsák a hálózatot a következő évekre, valamint hogy megvitassák az ECVET fejlődését a turizmus és
vendéglátás területén. Az ECVET hálózat folyamatos bővítése az európai kreditátviteli szakoktatási és
szakképzési rendszer támogatásához, amivel megkönnyíthető a nemzetközi mobilitás és a tanulási
eredmények elismerése a szakképzésben a határok nélküli, egész életen át tartó tanulás folyamatában.
Csatlakozás más európai projektekhez, amelyek ugyanazon tematikus területekkel foglalkoznak. Más európai
projektek folytatása: ECVET Vision 2020 és MobiVet Folytatás nemzeti szinten (tematikus hálózatépítés kapcsolat más ECVET projektekhez a partnerországokban, kapcsolat a nemzeti ECVET ügynökségekkel).
Kapcsolatok és rendezvények szakmai szervezetekkel, melyek célja workshopok rendezése és a projekt
eredményeiben való együttműködés (pl. EURHODIP). Az ECVET TC NET munka további tematikus orientációja:
Az ECVET kapcsolódik az EKKR-hez; ECVET TC NET projektek alkalmazása magasabb szinten (főszakács, vezető
pincér), illetve az új szakmák (animátor, sommelier/borszakértő/barkeeper) esetében.
10.4 Termékek és eredmények - A kihasználhatóság legfőbb akadályai:
- ágazati: A projekt csak a turizmus és a vendéglátás ágazatra összpontosít, mely az egyik legfontosabb
gazdasági fejlődést biztosító ágazat Európában. Ebben az értelemben az európai turizmus és vendéglátás
ágazatra vonatkozó ECVET rendszerének fejlesztését kiemelkedő értéknek kell tekinteni az európai gazdaságok
idegenforgalmi ágazatai részéről. A munkaerő mobilitása és a tanulási kimenetek kölcsönös elismerése
rendkívül fontos az ágazat fejlődése szempontjából. Mindezek alapján a hálózatok hatásának és a hálózatnak mint az európai ágazati és érintett szervezeteknek - a jelentősége nyilvánvaló, mivel a turisztikai iparág
nagymértékben a rugalmas és mobilizálható munkaerőre épül. Az ECVET TC NET projekt időtartama alatt a
hálózat maga egyértelmű bővítési, kutatás-fejlesztési és fenntarthatósági stratégiáját követett. Ezek a
stratégiák lehetővé tették a folyamatos hálózatfejlesztést a finanszírozási időszak alatt és után is, amelynek
hosszú távon tovább kell segítenie a befolyásoló hatást a szolgáltatás minőségének és a munkaerő
mobilitásának javításával.
- földrajzi: A kompetenciák közötti kapcsolat függ a nemzeti és regionális hatóságok közötti együttműködéstől.
A készségek és kompetenciák elismerésével kapcsolatos megszerzett tudással az ECVET TC hálózat egy nyitott
és fenntartható platform lesz a jövőbeli együttműködéshez, amely támogatja az ECVET projektet a partnerek
között. Ez lehetővé teszi a cserekapcsolatokat, a terjesztés fejlesztését, a hálózati és promóciós munkát,
valamint tanácsokat ad az európai tagállamok számára az európai szakoktatási és szakképzési
kreditrendszerről.
- nyelvi: A projekt összefoglalója 10 nyelven elérhető.
- kulturális/technikai: A szakképzési szolgáltatók, az iskolák és a politikai döntéshozók számára szakpolitikai
dokumentumajánlásokat tartalmaz nemzeti szinten és európai szinten, és befolyásolja a szakképzési
rendszereket az európai turisztikai és vendéglátó-ipar megerősítésével.
10.5.1 Termékek és eredmények - Valószínűsített áthelyezhetőség (figyelembe véve a potenciális európai
nemzeti, területi és ágazati áthelyezhetőség túlnyomó többségével kapcsolatos összefüggéseket):
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A kompetencia-leírás rács egy alapvető leírást tartalmaz a turizmus és vendéglátás ágazatával kapcsolatos
összes kompetenciáról, hogy részletes perspektívát adjon az európai turizmushoz és vendéglátószektorhoz
szükséges különböző kompetenciákról és munkakörökről, amely az ECVET modell fejlesztésének az alapját
képezi. - Az ECVET modell kidolgozása a turizmus és a vendéglátás területén Európában: Az ágazatra
vonatkozó ECVET modellt átfogó módon, egy többszereplős perspektívában dolgozták kis és dokumentálták,
ahol erős hangsúlyt kapott a vállalatok és a szolgáltatók között a partnerség.
Az európai turizmus és vendéglátás területével foglalkozó ECVET modell kézikönyv kidolgozása: A kézikönyv
leírja az ECVET modellt a turizmus és a vendéglátó szektor számára az ECVET szabályozás és az elvégzett
európai felmérésből levont kompetenciák alapján. A kézikönyv biztosítja a szükséges információkat a
modellről, mint például a tanulási egységek, tanulási eredmények meghatározása a turizmus és vendéglátás
területén, a kreditpontok elosztása a tanulási eredményekhez stb. A kézikönyv továbbá konkrét
iránymutatásokat is tartalmaz arról, hogyan kell dolgozni ECVET modellel a turizmus gyakorlatában és a
vendéglátás képzés során, különösen a vállalati képzésben.
Az iránymutató fejlesztése azzal kapcsolatban, hogy hogyan fejlesszék az ECVET modellnek megfelelő képzési
programokat. Fontos volt, hogy a turizmus és vendéglátás területén működő képzési szervezetek megfelelő
iránymutatásokkal rendelkezzenek ahhoz, hogy hogyan fejlesszék az ECVET modellnek megfelelő képzési
programokat a jövőben.
Az ECVET tanúsítványhoz a modelltervezetet kifejezetten a turizmus és a vendéglátás területére dolgozták ki.
A tanúsítvány bemutatja a kompetenciákat és a tanulási eredményeket, valamint a megfelelő ECVET kreditet,
mely a kölcsönös elismerés és az átláthatóság alapdokumentuma lehet.
Kidolgozták a MoU-t (Memorandum of Understanding = Együttműködési megállapodás), amely az ECVET
modellben az európai turizmus és a vendéglátás területén részt vevő szervezetek alapdokumentuma. A MoU
aláírásával minden - a hálózatban, és azon túl is – részt vevő szervezet kijelenti, hogy garantálja, elfogadja és
tiszteletben tartja az ECVET modellben szereplő elveket és szabályokat a turizmus és vendéglátás területén.
Az ECVET modell-teszt (vizsgálat) végrehajtása: Az ECVET TC NET -ben részt vevő képzési szervezetek és
vállalatok vizsgálták a kidolgozott szemléletmódot és eszközöket, illetve visszajelzést adnak és kapnak a
készségek kölcsönös elismeréséről és az ECVET tanúsítvány megvalósíthatóságáról.
- Politika kialakítása: az ECVET TC NET kidolgozta a turizmus és a vendéglátás területéhez szükséges
szakképzési politikát egy magas színvonalú, több partner egyetértésével létrejött perspektíva kialakításával,
valamint olyan szakpolitikai ajánlás kidolgozásával, amely az európai turizmus és a vendéglátó-ipari szakmai
oktatásával és képzésével foglalkozik.
10.5.2 Termékek és eredmények - Speciális áthelyezhetőség (különösen az ECVET - egészségturizmuson belül)
:
Áthelyezhető
termékek
/ Az eredmények miért helyezhetők Az
eredmények
hogyan
eredmények
át az ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS- helyezhetők át az ECVET ban?
EGÉSZSÉGTURIZMUS-ban?
1. eredmény:
A tanúsítvány bemutatja a Az ECVET TC NET -ben részt vevő
“ ECVET tanúsítvány kifejezetten kompetenciákat és a tanulási képzési szervezetek és vállalatok
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a turizmus és a vendéglátás eredményt, valamint a megfelelő
területéhez"
ECVET kreditet, és ez lesz a
kölcsönös
elismerés
és
az
átláthatóság alapdokumentuma.

2. eredmény:
“Iránymutatók
a
szervezetek részére”

A turizmus és vendéglátás
képzési területén
működő
képző
szervezetek részére fontos az is,
hogy megfelelő iránymutatást
kapjanak arról, hogyan fejlesszék
ECVET-nek megfelelő képzési
programokat a jövőben.
3. eredmény:
A
kompetenciatáblázat
egy
"Kompetencia
leírás
rács alapvető leírást tartalmaz a
kidolgozása"
turizmus és vendéglátás ágazatával
kapcsolatos
összes
kompetenciáról, hogy részletes
perspektívát adjon az európai
turizmushoz
és
vendéglátó
szektorhoz szükséges különböző
kompetenciákról
és
munkakörökről, amely az ECVET
modell fejlesztésének az alapját
képezi.
4. eredmény:
A MoU a legfontosabb - az ECVET
"A
kölcsönös
bizalom használatához kapcsolódó - elv.
alapszabálya"
Ahhoz hogy megteremtsék ezt az
alapvető tényezőt, ki kell dolgozni
a kölcsönös bizalom alapszabályát,
amely az ECVET modellben, az
európai turizmus és a vendéglátás
területén részt vevő szervezetek
alapdokumentuma.
Az
egészségturizmus esetében ez az
ECVET-EGÉSZSÉGTURIZMUS.

vizsgálták
a
kidolgozott
szemléletmódot és eszközöket, és
visszajelzést adnak és kapnak a
készségek kölcsönös elismeréséről
és
az
ECVET
tanúsítvány
megvalósíthatóságáról.
Majdnem ugyanarról az ágazatról
beszélünk. A kézikönyv konkrét
iránymutatásokat tartalmaz arról,
hogyan kell dolgozni ECVET
modellel a turizmus gyakorlatában
és a vendéglátás képzés során,
különösen a vállalati képzésben.
Ez
a
modell
tökéletesen
áthelyezhető az ECVET-HEALTH
TOURISM
projekten
belül,
elismerve, frissítve és kiigazítása
annak felhasználható tartalmát.

A MoU aláírásával minden - a
hálózatban, és azon túl is
tevékenykedő
résztvevő
szervezet kijelenti, hogy garantálja,
elfogadja és tiszteletben tartja az
ECVET modellben szereplő elveket
és szabályokat az érdekeltségi
területén.
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MELLÉKLET
Dokumentációk forrásai
az elemzésekhez felhasználva

Dokumentumok típusai

Cím:

Letölthető dokumentumok (
Leonardo- ECVET TC NET
A projekt leírása különféle
nyelveken, tartalmazza a projekt
összefoglalását,
hírlevelet,
prezentációt, és jelentéseket)

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

PDF. dokumentum

ECVET TC NET HANDBOOK (NETES http://www.adamKÉZIKÖNYV)
europe.eu/prj/3972/prj/ECVET%2
0TC%20NET%
20handbook.pdf

PDF. dokumentum

POLICY PAPER

PDF. dokumentum

EUROPEAN
SURVEY
COMPETENCE GRID

PDF. dokumentum

SUSTAINABIL TY STRATEGY

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

DOC. dokumentum

MOU

http://www.adameurope.eu/adam/project/view.ht
m?prj=3972&p age=FILES&prd=7

http://www.adameurope.eu/prj/3972/prd/15/2/PO
LICY%20PAPER
_FINAL%20VERSION.pdf
AND http://www.adameurope.eu/prj/3972/prd/6/2/Eur
opean%20Surv
ey_final%20June%202009.pdf
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f. “FOOD-ECVET”
1. A megfelelő gyakorlat / tapasztalat megnevezése:
Cím: “FOOD-ECVET” Proposals for the application of the ECVET model in the EU food sector, 2011
Projekt száma: 2011-1-ES1-LEO05-35742

2. A projekt vagy kezdeményezés típusa (pl.: egy uniós kezdeményezés, nemzeti keretrendszer stb. által
finanszírozott):
Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci
Innováció transzfer

3. Az a szükséglet, amely alapján a megfelelő gyakorlat/ tapasztalatot meghatározták.
A 90-es évek vége óta, az élelmiszerszektor (NACE 10, Élelmiszergyártás) folyamatosan alkalmazkodott a piac
igényeihez, amelyet a globalizáció, a technológiai és szervezeti innováció, a kiskereskedők és az egészségügyi,
biztonsági, minőségi és környezetvédelmi előírások általi kényszer határozott meg (CIAA, 2009).
Az ágazatban tevékenykedő vállalatok elismerik, hogy a szakképesítés a legfontosabb stratégiai tényező a piac
kihívásaihoz való sikeres megfeleléshez. Azonban még ehhez a szektorhoz is érkeznek alacsony képzettségű
munkavállalók (lent EQF 4: például a korai iskolaelhagyók, a bevándorlók, szakképzetlen felnőttek és a
fiatalok) a formális, non-formális és informális tudással rendelkezők, amelyeknek a fő forrása a dolgozók
képzettségének hozzáillesztése a cégek igényeihez.
A 2002-es koppenhágai csúcstalálkozó óta a szociális partnereket is bevonták az Európai Szakoktatási és
Szakképzési Kreditrendszerbe (ECVET), és létrehoztak egy közös módszertani keretet, megkönnyítve a tanulási
kreditek átvitelét az egyik minősítési rendszerből a másikba, ami elősegíti a nemzetközi mobilitást és az
élethosszig tartó tanulást a munkavállalók számára.
4. Általános célok és specifikus célkitűzések:
A FOOD-ECVET projekt az alábbi célokat tűzte ki:
- ECVET helyzet feltérképezése az EU országaiban, és az élelmiszeriparban történő alkalmazási lehetőségek
elemzése a tanulási eredmények leírásán keresztül. Az ECVET-hez kapcsolódó illetékes intézmények
(különösen a szociális partnerek) szerepe, a kreditpontok átvitele, értékelése, a tanulási megállapodások és az
ECVET-kreditpontok fontossága.
- véleménycsere és a szociális partnerek, a közigazgatási intézmények, a vállalatok és a képzési központok
közötti legjobb gyakorlatok kidolgozása, annak érdekében, hogy javasoljanak és támogassanak egy, az
élelmiszer-ágazatban alkalmazandó ECVET alkalmazásra vonatkozó útmutatót.
- szakmai képzési intézmények e - learning tananyagának előkészítése az ágazati igényeiket és lehetőségeit
alapul véve az ECVET modell alkalmazásához.
- kísérleti tanfolyam elvégzése szakmai képzési intézmények részére az élelmiszer- ágazatban, különböző
országokban, az eredmények ellenőrzése, és javaslatok kidolgozása a képzési stratégiákhoz.
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- érvényesíteni, értékelni, terjeszteni és promotálni a projekt eredményeit.

5. Területi / ágazati alkalmazási szint / kontextus:
Az élelmiszeripari szektorhoz alacsony képzettségű munkavállalók érkeznek (lent EQF 4: például a korai
iskolaelhagyók, a bevándorlók, szakképzetlen felnőttek és a fiatalok). A non-formális és informális tanulás a fő
eszköze annak, hogy a dolgozók képzettségét hozzáillesztsék a cégek igényeihez.
6. Résztvevő partnerek / fejlesztők:
P0. Fundación De Estudios Sociales Del Sector Agroalimentario (ES)
URL: http://www.fundacionfessa.com
Az érintett résztvevők:
DURBÁN, Francisco
LOPEZ, Roberto
MASOUD, Yamila
SERRANO ALBALÁ, Gloria (képviselő)
P1. EUROPROJECT (BG)
URL: http://www.europroject.bg
Az érintett résztvevők:
CHADORGE, Mathilde (képviselő)
MAHDAOUI, Sabri
MITOVA, Sirma
P2. Bfw - Berufsfortbildungswerk (DE)
URL: http://www.bfw.EU.com
Az érintett résztvevők:
BALASA, Vanja
GÜNTHER, Claudia (képviselő)
KÖRTE, Clemens
P3. Instituto de Formación y Estudios Sociales (ES)
Az érintett résztvevők:
HONRADO, Juan
RODRIGUEZ, Juan José (képviselő)
YAGÜE, Angel
P4. Institute For The Development Of The Employee Advancement Services (IE)
URL: http://www.ideasinstitute.ie
Az érintett résztvevők:
COUGHLAN, Pat
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KELLY, Ron (képviselő)
MADDEN, Mary
MURPHY, Tony
P5. CERES - Centro Europeo Di Ricerca Economica E Sociale (IT)
URL: http://www.ce-res.org
Az érintett résztvevők:
ANTONAZZO, Luca
FREY, Luigi
LANCELLOTTI, Rocco
PAPPADÀ, Gabriella (képviselő)
SPECCHIA, Graziana
P6. EMMERCE EEIG (SE)
URL: http://www.emmerce.net
Az érintett résztvevők:
LINDQUIST, Kennet
VLAESCU, George Cristian (képviselő)
P7. Improve (GB)
Projek oldal a weboldalon: URL
Az érintett résztvevők:
BROOK, Joanna
HART, Lindsay
JASSI, Sukky (képviselő)
PEARSON, Alison
Rajtuk kívül az alábbi szervezetek is részt vesznek a projektben:
- a szociális partnerekhez kapcsolódó szakképző központok az élelmiszer-ágazatban: FESSA
(Spanyolország), IFES (Spanyolország), IDEAS, (Írország), BFW (Németország).
- Egyetemek: CERES (Olaszország). Alvállalkozók: Grupo Cifo-UAB (Spanyolország).
- Tanácsadók: Europroject (Bulgária), KAI (Egyesüly Királyság).
- Technológiai partner: EMMERCE (Svédország).
7. Kedvezményezett / célcsoportok (minőségi és mennyiségi szempontból):
A célcsoportok közé tartoznak az alacsony képzettségű munkavállalók (lent EQF 4: például a korai
iskolaelhagyók, a bevándorlók, szakképzetlen felnőttek és a fiatalok). A non-formális és informális tanulás a fő
eszköze annak, hogy a dolgozók képzettségét hozzáillesztsék a cégek igényeihez
8. Időbeli besorolás / a megvalósítás időtartama:
2011.10.01. - 2013.09.30.
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9. A fő tevékenységek tartalma:
A FOOD-ECVET projekt javasolja az élelmiszerszektorra (ES/08/LLP-LdV/TOI-149065) vonatkozó készségek
eredményeinek egyesítését, annak érdekében, hogy megkönnyítse az ECVET modell megértését az élelmiszerágazatban működő szociális partnerek számára, és javítsa az alacsony képzettségi szintű munkavállalók
részvételét a szektor oktatási és szakképzési programjaiban, valamint az élethosszig tartó tanulási programok
során.
10.1 Termékek és eredmények - Általános leírás:
A fő projekt követelményei a következők:
Projektmenedzsment útmutató. " Projektmenedzsment útmutató " index. Munkacsomagok, órarendek és
termékek meghatározása: Időközi jelentés előkészítése; Zárójelentés előkészítése; Útmutató a reklámozóval
való kommunikációhoz; Útmutató a partnerek közötti kommunikációhoz.
Nemzeti jelentések ECVET Szituáció. Lehetőségek az élelmiszerszektorban Jelen munkaprojekt fő célja, hogy
azonosítsa az ECVET modell helyzetét az Európai Unióban, és elemezze az előnyöket; a szakképzési és az
élethosszig tartó tanulási programokra vonatkozó elveket, valamint azonosítsa a szociális partnerek és a
szakmai képzési intézmények szerepét az ECVET modell alkalmazása során, és javaslatokat kínáljon az Európai
Unió élelmiszeriparában az alacsonyabb szakképzettségű munkavállalók részére.
1. Nemzetközi jelentés Útmutató az ECVET alkalmazásához az Európai Unió élelmiszer-ágazatában. Az
ágazati stratégia meghatározása érdekében, amely lehetővé teszi, hogy a szociális partnerek és a képzési
tisztviselők együttműködjenek egymással az ECVET modell végrehajtása során, a jelen munkaprojektnek
kettős célja van:
- A nemzetközi jelentés előkészítése, amely összehasonlítja a WP2- től kapott eredményeket, és a nemzeti
jelentésektől érkező legjobb gyakorlatot és tapasztalatcserét.
- Jelen jelentés tartalmának érvényesítése 6 szakértői csoporttal (Németország , Spanyolország,
Olaszország , Bulgária , az Egyesült Királyság , Írország).
- Jelentés készítése összegyűjtött javaslatokkal együtt, és az élelmiszer-ágazatban alkalmazandó ECVET
modell alkalmazásra vonatkozó útmutató elkészítése.
e-learning felület, tananyag a nyitott tanuláshoz
Az e-learning előkészítése Ennek a munkaprojektnek két célja van:
- Először, hogy előkészítse az oktatási e-learning tananyagot az" ECVET modell alkalmazása az élelmiszerágazatban" című tanfolyamra; hogy segítse a modell megismerését a szociális partnerek és a szakmai képzési
intézmények számára az ágazatban.
- Másodszor, hogy előkészítsen egy e-learning rendszert az e- learning tanfolyam teljesítéséhez, és hogy
biztosítsa a szükséges erőforrásokat az abba foglalt anyagok elkészítésével.
Az e-learning kurzus értékelési jelentései. A cél az, hogy teljességében folyamatosan értékelje az eredmények
minőségét és a termékek hatékonyságát a projekt élettartama alatt, lehetővé téve a tagok közötti
észrevételeket és kommunikációt (belső értékelés), valamint az értékelési tevékenységben részt vevő külső
szakértők bevonását, ami biztosítja, hogy a termékek megfelelnek a leendő kedvezményezettek képzési
igényeinek.
Az eredményekről szóló jelentés érvényesítése és értékelése Ennek a szakasznak a célja, hogy teljességében
folyamatosan értékelje az eredmények minőségét és a termékek hatékonyságát a projekt élettartama alatt,
lehetővé téve a tagok közötti kritikákat és kommunikációt (belső értékelés), valamint az értékelési
tevékenységben részt vevő külső szakértők bevonását, ami biztosítja, hogy a termékek megfelelnek a leendő
kedvezményezettek képzési igényeinek.
3 promóciós hírlevél és 1 füzet. A projekt részeredményeinek a reklámozása, bemutatva az Európai
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Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer (ECVET) alkalmazásából származó versenyelőnyöket - A projekt
eredményeit hírlevelek, füzetek formájában hozzák nyilvánosságra.
Nemzetközi promóciós workshop Nemzetközi promóciós workshop Bulgáriában kerül megrendezésre.
Promóciós weboldal http://food-ecvet.euproject.org/
10.2 Termékek és eredmények - A közös európai eszközök Europass , EKKR és
ECVET közötti kapcsolat, valamint az ECVET - Egészségturizmus projekt céljaival és célkitűzéseivel való
kapcsolat:
A közös európai eszközökkel kapcsolatos fő projekt eredmények a következők:
Nemzeti jelentés, amely elemzi az előnyöket és alkalmazási lehetőségeket az ECVET elvek alkalmazásához a
szakképzésben és az élethosszig tartó tanulási programok során. A nemzeti jelentés meghatározza a szociális
partnerek és az oktatást végző hivatalnokot szerepét az ECVET modell alkalmazása során, és javaslatot tesz
alternatívákra az alacsony képzettségi szintű munkavállalók részére az ország élelmiszeripari ágazatában.
Nemzetközi Összehasonlító jelentés. Egy egyesítő kritériumokat tartalmazó összehasonlító jelentés, az EU
szakvéleménye és a részt vevő országok közötti véleménycsere alapján, annak érdekében, hogy
megkönnyítsék az ECVET rendszer végrehajtását az élelmiszeripari ágazatban.
Útmutató az ECVET alkalmazásához az élelmiszeripari ágazatban. Ebben az útmutatóban megtalálhatóak a
kritériumok az ágazati stratégia kialakításához az alábbi tartalmak alapján:
- Minősítések leírása
-ECVET pontok kiosztása
- A tanulási egységek tervezése, az ECVET-ben illetékes intézmények szerepe
- MoU (Memorandum of Understanding = Együttműködési megállapodás)
- Tanulási Megállapodás
- Minőségbiztosítás
-ECVET – ECTS értékelés.
Az" ECVET modell alkalmazása az élelmiszeripari ágazatban" című tanfolyam e-learning anyagának célja, hogy
segítse a modell megismerését a szociális partnerek és a szakmai képzési intézmények számára az ágazatban.

10.3 Termékek és eredmények - Fenntarthatóság (az eredmények még mindig használatban vannak, vagy
befejeződtek, és mivel):
Eddig a partnerség a következő szakaszokat dolgozta ki:
-Az ECVET állapot elemzése;
- Tapasztalatcsere és a legjobb gyakorlatok cseréje;
-Az e-learning anyag meghatározása.
A projekt következő szakaszai az alábbiakra fognak fókuszálni:
- E-learning pilot tanfolyam tesztelése.
-A keresztirányú tevékenységekkel kapcsolatban, partnerek a következő tevékenységekkel valósítják meg a
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projekt tervezett ütemezését:
- Munkaszervezet,
- Minőségbiztosítási terv,
- Terjesztés és értékelés.
10.4 Termékek és eredmények - A kihasználhatóság legfőbb akadályai:
Az ECVET modell alapja a szövetségek és illetékes testületek hálózatának fejlesztése és létrehozása, ami azt
jelenti, hogy az ECVET elveit ismerniük kell a szociális partnereknek, a vállalkozásoknak, a képzési
központoknak és a közigazgatási intézményeknek is. Az ECVET alapelvei a következők: a képesítések az ECVETkreditpontok allokációja (elosztása). A tanulási egységek tervezése, Az ECVET-nél illetékes intézmények
szerepe, a MoU (Memorandum of Understanding = Együttműködési megállapodás), Tanulási megállapodás,
minőségbiztosítás, értékelés, ECVET – ECTS kreditpontok rendszere.
10.5.1 Termékek és eredmények - Valószínűsített áthelyezhetőség (figyelembe véve a potenciális európai
nemzeti, területi és ágazati áthelyezhetőség túlnyomó többségével kapcsolatos összefüggéseket):
A legtöbb termék és az eredmény áthelyezhető mind európai, nemzeti, mind pedig nemzetközi szinten. A
termék típusai a következők:
Nyitott és távoktatás
Anyag a nyitott oktatáshoz
Tanítási anyag
Program vagy tanterv
Weboldal
Átláthatóság és minősítések
10.5.2 Termékek és eredmények - Speciális áthelyezhetőség (különösen az ECVET - egészségturizmuson
belül):
Áthelyezhető
termékek
/ Az eredmények miért helyezhetők Az
eredmények
hogyan
eredmények
át az ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS- helyezhetők át az ECVET ban?
EGÉSZSÉGTURIZMUS-ban?
1. eredmény: -Az ECVET állapot A WP 2-elemzésben és szakmai
A WP 2-elemzésben és szakmai
elemzése;
területen előkészítő kutatások
területen előkészítő kutatások
területén, adatok az
területén, adatok az
egészségturisztikai szektorban
egészségturisztikai szektorban
2. eredmény: - Tapasztalatcsere és A 2 nemzetközi találkozók során
A 2 nemzetközi találkozók során
a legjobb gyakorlatok cseréje;
megvalósult
megvalósult
3. eredmény: -Az e-learning anyag E-learning
anyag
az Hasznos lenne az e-learning
meghatározása. Az ECVET modell egészségturisztikai ágazatban a anyagok meghatározása az ECVET
alkalmazása
az
élelmiszer- szakmai megjelenésről
Egészségturizmus
szakmai
ágazatban
megjelenéséről, mert az elérhető
lenne
a
tanulók
számára.
Bevonhatjuk a hozzáértő oktatókat
is, aki megfelelő tapasztalattal
rendelkeznek a tanításban és a
megfelelő
tananyagok
összegyűjtésében.
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MELLÉKLET
Dokumentációk forrásai
az elemzésekhez felhasználva

Dokumentumok típusai

Cím:

Weboldal

Lifelong Learning Programme, “FOOD-ECVET” Proposals for the http://food-ecvet.euproject.org/
Leonardo da Vinci
application of the ECVET model in
Transfer of Innovation Project
the EU food sector (Javaslatok az
Weboldal
ECVET modell alkalmazására az
élelmiszeriparban), 2011
Lifelong Learning Programme, FOOD-ECVET. Proposals for the http://www.adamLeonardo da Vinci
application of the ECVET model ineurope.eu/adam/project/view.ht
Transfer of Innovation Project the EU food sector, 2011
m?prj=8522&page=1#.UbWK7Oc
Weboldal
wdcc
We
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g. “az ECVET megvalósítása az egészségügy és a szociális ellátás területén a
professzionális átjárhatóság és földrajzi mobilitás elősegítése érdekében”
1. A jó gyakorlat / tapasztalat megnevezése:
az ECVET megvalósítása az egészségügy és a szociális ellátás területén
2. A típus megtervezése vagy bevezetése (pl. EU kezdeményezésen, nemzeti kereten belül támogatott, stb.):

Innovációs transzfer
Projekt száma DE/11/LLP-LdV/TOI/147429
3. Mit tekintünk jó gyakorlatnak / tapasztalatnak:

A szociális és egészségügyi szektor fontossága növekedni fog a demográfiai növekedés
következtében. Ugyanakkor a képzett munkaerő hiánya ezen a területen növekedni fog számos
Nyugat-Európai országban. Németországban például már 2005-ben 39.000 fős munkaerőhiány volt,
az előrejelzések szerint 2025-ben a szociális és egészségügyi területről 193.000 fő képzett munkaerő
fog hiányozni. (sajtó: 06.12.2010). Olaszország és Belgium hasonló helyzetben van. Ezen okok miatt a
szociális és egészségügyi szektor a jövőben döntő szerepet fog játszani a munkaerő piacon.
4. Általános célok és specifikus feladatok:

A project fő céljai: (N – Németország, B – Belgium, O - Olaszország)
 A tanulási egységek leírása, beleértve az EVCET krediteket a következő foglalkozásokra: N
Szociális asszisztens, N tapasztalt ápolónő (főnővér), B egészségügyi asszisztens, B
családsegítő, B háztartásvezető, O családsegítő, O egészségügyi asszisztens, O egészségügyi
szociális operátor, O háztartásvezető.
 A gyakorlatcentrikus és kompetenciaalapú tanulási kimenet leírásának módszere, az egységek
formájában az EVCET és az EQF ajánlásainak megfelelően
 Az EVCET kreditek felhasználásának módszere a tanulási egységek átvitelére és a képesítések
elismerése céljából
 Általános értékelési szabványok kompetencia alapon
 Szabványok kialakításának módszere a formális, non-formális és informális módon szerzett
tanulási kimenetek értékelésére
 Modell kidolgozása az értékelt tanulási kimenetek kiegészítő mellékletére az EUROPASS
kreditátviteli előírásai szerint
 A tanulási kimenetek összehasonlítása a vizsgált foglalkozások alapján a nemzeti
kreditátvitelre vonatkozóan
 Módszer a tanulási kimenetek összehasonlítására, amely lehetővé teszi a mobilitást és az
átjárhatóságot
 Az extra képesítések fejlesztése, átvitele és megvalósítása a központi szakmai kompetenciákra
vonatkozóan más foglalkozások moduljainak alapján
A céloknak megfelelően, a következő munkacsomagok lettek, illetve lesznek megvalósítva:
1) Projektkoordináció és vezetés
2) Minőségbiztosítás
3) Korábbi projektek eredményeinek átvitele
4) Adaptáció német kontextusban
5) Adaptáció belga kontextusban
6) Adaptáció olasz kontextusban
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7) Adaptáció nemzetek közötti kontextusban
8) Tesztelés
9) Terjesztés és megvalósítás
5. Területi/körzeti alkalmazási szint / kontextus:
 Humán egészségügyi és szociálismunka-tevékenységek
 Oktatás
 Nyilvános adminisztráció és védelem
 Kötelező szociális biztosítás
6. Bevett partnerek / fejlesztők:







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. Kedvezményezett / cél csoportok (minőségi és mennyiségi terminusokban):

Ellátók:
 Humán egészség és szociálismunka-tevékenységek
 Oktatás
 Nyilvános adminisztráció és védelem
 Kötelező szociális biztosítás
8. Időbeli besorolás / a megvalósítás időtartama:
 2011-2013. október
9. Fő tevékenységi tartalmak:
 nemzetek közötti kontextus és tesztelés adaptációja
 terjesztési tevékenységek
10.1 Termékek és eredmények - Általános leírás:
 Ennek a projektnek nincsenek termékei. Tervezett terméktípusok: modulok, weboldalak, átláthatóság
és hitelesítés, program vagy tanterv
 a project eredményei közzé lesznek téve a project közben és különösen a végén
10.2 Termékek és eredmények - Kapcsolat az általános európai eszközökkel Europass, EQF és
ECVET, és ECVET – egészségturizmus project fő céljaival és feladataival:
 eredményekre számítunk a leírásorientált és kompetenciaalapú tanulási kimenetek módszereinek
terén, az EVCET és EQF ajánlásainak megfelelően – EVCET kreditek, értékelési szabványok, EUROPASS,
nemzeti átjárhatóság és mobilitás.
10.3 Termékek és eredmények - fenntarthatóság (az eredményeket már használják vagy befejeződtek, és
mert):
 az eredmények fel lesznek használva
10.4 Termékek és eredmények - A kihasználhatóság fő gátjai:
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a módszer adaptációja a kontextusokba

10.5.1 Termékek és eredmények – Valószínű Áthelyezhetőség (figyelembe véve a potenciális európai
nemzeti, területi és körzeti átvitel kontextusok általánosságait)
 áthelyezhetőség és általános értékelési szabványok az elérendő fő célok között szerepelnek.

10.5.2 Termékek és eredmények – Specifikus Áthelyezhetőség (különösen az ECVET – EGÉSZSÉGTURIZMUSon
belül):
Áthelyezhető
termékek
/ Miért helyezhető át az eredmény az Hogyan lehet az eredményeket az
eredmények
ECVET – EGÉSZSÉGTURIZMUSon ECVET – EGÉSZSÉGTURIZMUSon
belül
belül áthelyezni
Eredmény 1 : “……………………………”
Eredmény 2 : “……………………………”
Eredmény 3 : “……………………………”
Eredmény n : “……………………………”
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Függelék
Dokumentációs források
analízisre

Dokumentum típus

Cím

Weboldal

Innovációs transzfer

“az ECVET megvalósítása az

Weboldal

egészségügy és a szociális ellátás europe.eu/adam/project/view.ht
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IV. AZ ECVET — EGÉSZSÉGTURIZMUS AKCIÓTERVÉNEK STRATÉGIÁJA AZ
EGÉSZSÉGTURISZTIKAI SZAKMAI PROFILOKRA VONATKOZÓAN
Az ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS projekt alapvető célja, hogy megalkossa az egészségturizmus területén
dolgozó szakemberek számára a szakmai alapelveket, az EQF és az ECVET módszereinek alkalmazásával. Az
érintett szakmákat a partnerek a 2. munkacsomag keretében, közös, megosztott módszerrel azonosították a
résztvevő országok szakképzési rendszerein keresztül. A szakmák - a Kozmetikus, az Egészségturisztikai
szervező, értékesítő és a Fitness-wellness asszisztens „témák”, mint transzverzális területek –
kiválasztásának véglegesítésére a harmadik konzorciumi találkozó során Perugiában, Olaszországban került
sor (a kiválasztás során az EQF 5. szint és annál alacsonyabb szinteken levő szakképzettségek lettek
figyelembe véve).
A projekt által tervezett tevékenységek fókuszában az ECVET MoU (Memorandum of Understanding =
Együttműködési megállapodás) meghatározása (a képesítésekhez tartozó átvihető tananyagegységek
kialakítása a hozzárendelt ECVET kreditpontokkal), valamint a MoU releváns szervezetek általi formálissá
tétele áll (különös tekintettel a szakképzés és egészségturizmus területén kompetens közintézményekre, a
munkáltatói és munkavállalói társadalmi partnerekre, illetve egyéb érdekelt egyesületekre, valamint az
érintett szektor szakképzést nyújtó szervezeteire nemzeti és regionális szinten). Központi tevékenység még az
ECVET Együttműködési megállapodás végrehajtása egyéni szinten (az ECVET Tanulási Megállapodása által, a
formális, informális és non-formális környezetben elért tanulási eredmények érvényesítését, átvitelét és
elismerését rugalmas eszközökkel biztosító szakképzési programokon, valamint az ECVET kreditek - nemzeti és
regionális szabályozásnak megfelelő - odaítélésén, átvitelén, érvényesítésén és gyűjtésén keresztül).
Kiemelten fontos az elért eredmények kommunikációja és terjesztése, a hatékony bevezetés céljából a
projekt teljes időtartama alatt, majd azt követően is.
Ennélfogva, az ECVET folyamat stratégiája - valamint tevékenységei és eszközei – a projekt keretében
kidolgozott, az egészségturisztikai szakmákra vonatkozó Együttműködési megállapodással (MoU) veszi
kezdetét. A stratégia középpontjában egyrészt a kulcsszereplők bevonása áll minden résztvevő országban
(az egészségturizmusban, illetve a szakképzésben kompetens közintézmények, magánszektor résztvevői,
munkaadók és munkavállalók, egyéb érdekelt szervezetek, valamint az érintett területen működő szakképző
intézmények), másrészt a szakmai profilok tanulási egységekben – és hozzájuk tartozó ECVET kredit
pontokban - történő kidolgozására vonatkozó módszerek állnak. A cél, hogy az érintett szakemberek által
megszerzett tanulási eredmények tanúsítása lehetővé váljon a különböző szakképzési rendszerek között.
Ami a képesítések tanulási egységekben való megtervezésének módszereit illeti (a hozzájuk rendelt ECVET
kreditpontokkal), az ECVET szakmai feltételeit alapul véve, a projekt előírja, hogy az egészségturizmus szakmai
profiljaira vonatkozó ECVET folyamat megvalósításához a partnereknek hozzá kell kezdeniük az érintett és
közös szakmai paraméterek meghatározásához a tevékenységek, feladatok, tudás, készségek, kompetenciák,
tanúsítási célok, tanulási egységek és a hozzárendelt ECVET kreditpontok szerint. Mindez fókuszálva
valamennyi partnerország szakmai szabályozására (szakmai profil, specifikus készségek, tanúsítási célok), a
kiegészítő tényezőkre (a tanúsítás módjai; formális, non-formális és informális tanulás érvényesítése;
eljárások, tanúsító szervezetek), valamint az ECVET kreditpontoknak a tanulási egységekhez történő
hozzárendelésére.
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Ami a szakképzésben és egészségturizmusban illetékes közintézményeknek, a magánszektornak, az
munkaadóknak és a munkavállalóknak, egyéb érdekelt szervezeteknek, az érintett szektor szakképzést
nyújtó intézményeinek bevonását illeti, a projekt a következőkre fókuszál valamennyi országban: a
képesítések kialakítása során tervezett szakmai munka eredményeinek integrálása a kulcsszereplők számára,
információt nyújtva a minőségre, relevanciára és projekt eredményeinek hatékonyságára vonatkozóan.
Ugyancsak a tervezett folyamatok által biztosítható, hogy a sikeres projekteredmények átadásra kerülnek a
megfelelő döntéshozó szervek részére a megfelelő helyi, regionális és Európai rendszerekben (célzottan a
szakképzésben és egészségturizmusban érintett közintézmények és az egészségturizmus területén
tevékenykedő magánszektor részére), valamint az elért eredményeket az egyéni végfelhasználók adaptálják és
alkalmazzák (terjesztési tevékenységek célzottan a dolgozók és gyakornokok részére, az egészségturizmus
területén működő szakképző intézmények és vállalkozások számára). A konzorciumi partnerek által
támogatott, valamennyi résztvevő országban beütemezett Információs napokon és Fókuszcsoportos
megbeszéléseken keresztüli, folyamatosan zajló terjesztési tevékenységeket a felhasználók szükségleteire
fogják alapozni, és biztosítják a felelősség megosztását minden partner között, valamint azt is, hogy
folyamatos interakció legyen a partnerek és az ismert és lehetséges végfelhasználók/kedvezményezettek
között, hogy az eredmények kiaknázása a projekt teljes élettartama alatt, valamint annak vége után is
biztosítva legyen.
Összegezve tehát, ennek a folyamatnak az elsődlegesen kihangsúlyozott aspektusa az az integráció, melyet
egyrészről az Együttműködési megállapodás tartalmának meghatározása (különös tekintettel az
egészségturisztikai szakmai profilok kidolgozására), másrészről pedig a kulcsszereplők bevonása jellemez,
mely kulcsszereplők kötelezettséget vállalnak az Együttműködési megállapodáshoz való csatlakozással
nemzeti és regionális szinten, az egészségturisztikai szektor specifikus szakképzési rendszerein belül Európa
szerte. Más szóval, az első lépés a MoU-ban megfogalmazott kötelezettségvállalás aláírása a kulcsszereplők
által, különös tekintettel a területi szinten, a szakmai képesítésekben és tanúsításukban – illetve az
egészségturizmus területén - törvényhozási hatáskörrel rendelkező intézményekre. Ezáltal biztosítják a
végzettségek hatékony átültetését az érintett területeken, majd a lehetőséget az egyének részére, hogy a
vonatkozó tanulási eredményeiket elismertessék és tanúsíthassák, mely akkor valósítható meg a
leghatékonyabb módon, ha az említett kulcsszereplők már a folyamat elején - illetve a lehető legkorábbi
projektfázisban - bevonásra kerülnek.
Másodszor, figyelembe véve a fennálló nagy különbségeket a résztvevő országok szakképzési rendszerei
között, a szakmai képesítésekben, tanúsítás kompetenciákban, szabályokban és eljárásokban, még inkább
szükségesnek látszik, hogy körültekintően átlássuk a releváns és érintett köz-és magán kulcsszereplőket, és
felosztásukat minden vonatkozó területi kontextusban.
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V. AZ ECVET– EGÉSZSÉGTURIZMUS AKCIÓTERVÉNEK TEVÉKENYSÉGEI
Az ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS projekt előzetesen tervezett tevékenységei között szerepel az európai
eszközök és keretrendszerek - EQF és ECVET - alkalmazása az egészségturisztikai szektorban tevékenykedő
szakemberek számára, kezdve azokkal a beavatkozásokkal, melyek célja, hogy meghatározzák és formalizálják
- részvételen alapuló folyamat által - az egészségturisztikai szakmákra vonatkozó Együttműködési
megállapodást (Memorandum of Understanding = MoU). Az Együttműködési megállapodás hatályba léptetése
az egyének számára pilot tesztben keretében zajlik. Részletesebben a tevékenységek az alábbiakat foglalják
magukban:
-

-

-

-

az Együttműködési megállapodás teljes tervezetének összeállítása, követve a legjobb gyakorlatokat,
melyek a 3. munkacsomag folyamán kerültek kigyűjtésre (Highlight the Competences, TANDEM,
QUALITOOL, TourBo meets Europe, ECVET TC NET, FOOD-ECVET és az ECVET megvalósítása az
egészségügy és a szociális ellátás területén a professzionális átjárhatóság és földrajzi mobilitás
elősegítése érdekében) tartalmazva az alábbiakat:
o bevezetést az Együttműködési megállapodás hátterére és általános tartalmára, az európai szinten
már létező előírásokra, meghatározásokra, az MoU általános és specifikus céljaira vonatkozóan;
o az Együttműködési megállapodás formátumát és tartalmát a részvevők, cél, jóváhagyás és
hatékonyság tekintetében;
o a 4. munkacsomag keretében kidolgozott képesítéseket, annak érdekében, hogy kialakítsuk az
európai megfeleltetéseket az értékelésre, átvitelre, valamint a formális, nem-formális és
informális úton megszerzett tanulási eredményekre (egységek, egységrészek és vonatkozó
kreditek) vonatkozóan;
o az Együttműködési megállapodás bevezetéséhez szükséges mechanizmusok feltárását,
tárgyalások és adminisztratív együttműködés által, a nemzeti szabályozásoknak megfelelően, a
megállapodás felülvizsgálatát és a felmondást;
azon tevékenységek, melyek célja további intézmények (partnereken felül) bevonása az
Együttműködési megállapodásba, az 5. munkacsomagban kerülnek megvalósításra: mint például az
egészségturizmus és szakképzés területén érintett közintézmények, magánszektor, munkaadók és
munkavállalók, más érdekelt szervezetek, az érintett területen működő szakképzési szolgáltatók,
nemzeti, regionális és helyi szinten)
az európai egészségturisztikai szakmai profilokra vonatkozó Együttműködési megállapodás formálissá
tételére a partnerek és a már bevont kompetens/érdekelt szervezetek által (az Együttműködési
megállapodás hivatalos aláírásáraa) az 5. munkacsomag végén kerül sor (az ötödik projekt találkozón
Szlovákiában).
az Együttműködési megállapodásban foglaltak végrehajtása pilot teszttel veszi kezdetét, melyre a 6.
munkacsomag keretében kerül sor, 120 munkavállalóval és gyakornokkal a projektben résztvevő
országokban, annak érdekében, hogy elismerjék és tanúsítsák a megszerzett tanulási eredményeket és
ECVET krediteket a nemzeti és regionális szabályozásnak megfelelően. A tanúsítás módját és
folyamatát illetően a következőket alkalmazzák: a formális, nem-formális és informális tanulás
érvényesítését, tanúsítását végző szervezeteket, valamint az ECVET Tanulási Megállapodás és az
Europass bizonyítvány-kiegészítő közös modelljeit.
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Tekintettel a témákra, amelyeket már kihangsúlyoztak a folyamat megtervezésének stratégiai
megközelítéséhez (különösen azon kulcsszereplők kötelezettségvállalásának lehetőségére vonatkozóan,
amelyek hatáskörrel / érdekeltséggel rendelkeznek a megvalósításhoz, valamint arra a magától értetődő
szükségletre, hogy ezekről a kulcsszereplőkről valamennyi résztvevő országban világos és teljes tudomásuk
legyen). Úgy tűnik, hogy a projekt jelenlegi fázisában a projekt konzorciumnak meg kell valósítania két további
specifikus feladatot, melyeket mindegyik résztvevő országban teljesíteni kell: egyrészt minden köz-és magán
kulcsszereplő beazonosítása nemzeti, regionális és szektorális szinten, másrészt a nekik címzett
"kapcsolatfelvétel" megszervezése és ütemezése.
A fenti feladatok vonatkozásában, a konzorciumban résztvevő országok szakképzési rendszerének jelentős
különbözőségén túl, lehetőség van a kritériumok és eszközök bemutatására és meghatározására, melyek
könnyen adaptálhatóak és alkalmazhatóak a partnerek által minden specifikus nemzeti kontextusban.
A kritériumok és eszközök vonatkozásában, a konzorciumi partnerek először megosztják a „Kulcsszereplők
azonosító táblázatát”, mely összefoglalja az ECVET folyamatban résztvevő kulcsszereplők különböző típusát. A
táblázatot valamennyi ország résztvevő partnerének ki kell töltenie. Ezt követően egy „mintalevél” tervezetet
kell készíteni, amely alkalmas a velük való kapcsolatfelvételre a projektbe való bevonás reményében.
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a. Kulcsszereplők azonosító táblázata
Élethosszig tartó tanulási program, Leonardo da Vinci
Innovációs transzfer
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt cím: “Egészségturizmus: Az európai egészségturisztikai szektorban tevékenykedők szakmai eredményeit és kvalifikációit érintő átláthatóság és
elismerhetőség bevezetésére irányuló ECVET folyamat”
Project rövidítése: ECVET – HEALTH TOURISM

Kulcsszereplők azonosító táblázata

Európai
szint

Állami – hatósági - szektor
Szakképzésben illetékes
Nemzeti
Regionális
Európai
szint
szint
Helyi szint
szint

Turizmusban illetékes
Nemzeti
Regionális
szint
szint

Helyi
szint

Magánszektor
Egészségturiszti Egészségturisztikai
kai oktatásban
szolgáltatásban
illetékes
illetékes

Megnevezés:
Felelős személy:
Kapcsolattartó:
Cím:
Telefon:
E-mail:
Kapcsolat
dátuma:
Megjegyzés:
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Megnevezés:
Felelős személy:
Kapcsolattartó:
Cím:
Telefon:
E-mail:
Kapcsolat dátuma:
Megjegyzés:
Megnevezés:
Felelős személy:
Kapcsolattartó:
Cím:
Telefon:
E-mail:
Kapcsolat dátuma:
Megjegyzés:
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b. Meghívó - mintalevél
TÁRGY: Az Egészségturizmus nevű Leonardo da Vinci projekt: ECVET folyamat az átláthatóság bevezetésére,
valamint a tanulási eredményeknek és a képesítéseknek egész Európán belüli elismerésére az
egészségturisztikai szektor szakmai profiljai tekintetében:
Az érintett kulcsszereplők bevonása

Tisztelt Uram/Hölgyem!

Az EU egész életen át tartó tanulás 2007-2013 programjának Leonardo da Vinci projektjével kapcsolatban
írunk Önnek. A projekt magában foglalja az egészségturisztikai szektorban tevékenykedő szakemberek
kompetenciáinak és képesítéseinek átláthatóságára, valamint elismerésére fókuszáló Innovációtranszfer
többoldalú intervencióját, és egyaránt alkalmazza az Európai Képesítési Keretrendszer – EQF; valamint az
Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer - ECVET elnevezésű európai eszközöket és
keretrendszereket.

A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA
Projekt Partnerség
A partnerség az alábbi szervezetekből áll:

P0: Várnai Oktatási és Könyvvizsgáló Kft. - Magyarország
P1: Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa – Olaszország
P2: Diesis Coop – Belgium
P3: COLEGIUL TEHNIC “TRAIAN VUIA – Románia
P4: Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola – Szlovákia
P6: International Wellness Institute – Magyarország
P7: EFEB Üzleti Szakközépiskola – Magyarország
P8: MeMe - Magyarország

Magyarországon és Európában a turizmus képezi az egyik legfontosabb gazdasági szektort, a foglalkoztatásban
betöltött jelentősége kiemelkedő. A turisztikai szektoron és tevékenységeken belül az egészségturisztikai rész
fontossága egyre nagyobb mértékben növekszik.
Annak érdekében, hogy az egészségturizmus képes legyen kielégíteni az ilyen típusú turisztikai haszonnal
összefüggő szolgáltatások és termékek iránti keresletet, konkrét és bővülő munkalehetőséget kínál nagyszámú
egyén számára; széleskörű és meglehetősen változatos skálájú tevékenységeken és képesítéseken keresztül
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Európa országaiban és régióiban. Mindez a tanulási eredmények szempontjából rendszerint nincsen világosan
meghatározva, ugyanakkor gyakran szabályozott a képzéshez, valamint képesítési lehetőségekhez való
hozzáférés, oly módon, hogy alapjában véve a mobilitást korlátozza a szakképzési rendszerek "határain" túl (a
nemzeti/regionális szakképzési rendszerek korlátai közé szorul, korlátozza a mobilitást egy konkrét szakképzési
rendszeren belül; akadályozza a mobilitást a formális oktatáson kívül).
Ennélfogva a projekt partnerek (szakképzést nyújtó szolgáltatók, az egészségturizmus területén működő, a
turizmusban és a szakképzésben regionális szinten törvényhozói hatáskörrel rendelkező vállalkozások és nonprofit egyesületek), megegyeztek abban, hogy egy olyan beavatkozásnak, mely bevezeti az átláthatóságot és
az egészségturisztikai szakmára jellemző tanulási eredmények elismerését, valamint amely egyidejűleg
alkalmazza és végrehajtja az EQF és az ECVET európai eszközöket és keretrendszereket, igen jelentős pozitív
hatása lehet.
E cél középpontjában lévő főbb tevékenységek az Együttműködési megállapodás (MoU) ECVET-tartalmára
(szakmai terület meghatározása a tanulási eredmények szempontjából; a nemzeti képesítési rendszereken és
keretrendszereken keresztüli csatlakoztatása az EQF rendszerhez; a képesítések megtervezése a tanulási
eredmények átvihető egységeiben a kreditpontok hozzárendelésével), annak hatályba léptetésére (Tanulási
Megállapodások, ECVET kreditek elismerése, átvitele, érvényesítése és gyűjtése a vonatkozó szakképzési
programokon keresztül az érvényesítéshez, átvitelhez és a formális, informális és non-formális környezetben
teljesített tanulási eredmények elismeréséhez szükséges rugalmas eszközökkel), valamint mindezen
eredmények egyenlőségének általános érvényesítésére és terjesztésére fókuszálnak.
Ezek a tevékenységek várhatóan növelni fogják az egészségturisztikai szakemberek mobilitását, hozzájárulván
ezzel az általánosan elfogadott képesítések és szakképzési szabványok érvényesüléséhez.
A projekt jelentős, előre láthatóan pozitív hatással van a célcsoportokra a projekt folyamán (legalább 120
egészségturisztikai szakember Európa szerte, amelyek közül 60 Magyarországról, 60 pedig a többi résztvevő
országból származik), valamint a projekt befejezése után, a köz-és a szektorális döntéshozókat, és a
végfelhasználókat célzó valorizációs tevékenységeken keresztül helyi, regionális, nemzeti és európai szinten.

Célkitűzések és feladatok
Mivel Európa szerte a tanulás és munkalehetőségek - valamint a szakképzési rendszereken túli mobilitás egyik legfontosabb korlátozó tényezője az egészségturisztikai szakemberek körében, magának az ismeretek,
készségek és kompetenciák meghatározásának, ill. tanúsításának hiánya, ezért a projekt célja alkalmazni az
EQF és az ECVET eszközöket ezen érintett szakemberek számára az alábbiak szerint: a szakmai terület
meghatározása a tanulási eredmények szempontjából; a nemzeti képesítési rendszereken és
keretrendszereken keresztüli csatlakoztatása az EQF rendszerhez; a képesítések megtervezése a tanulási
eredmények átvihető egységeiben a kreditpontok hozzárendelésével; a vonatkozó szakképzési programok
megtervezése az érvényesítéshez, átvitelhez és a formális, informális és non-formális környezetben teljesített
tanulási eredmények elismeréséhez szükséges rugalmas eszközökkel.

Fenti célok tükrében a célkitűzések a következők:
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az egészségturisztika szakmai profiljainak elemzése az európai szakképzési rendszerek turizmus
szektorán belül, osztályozva őket az EQF-en belül a résztvevő országokban, valamint azonosítva a szakmai
profil/ok közös paramétereit;
akcióterv meghatározása az ECVET-folyamat bevezetéséhez fentebbi szakmai profilok tekintetében,
kezdve a kompetenciák/képesítések átláthatóságának/elismerésének már megvalósított legjobb
gyakorlatainak összegyűjtésével, elemzésével, alkalmazásával, valamint az ECVET-folyamat aktiválásával;
a szakmai profil/ok meghatározása a tevékenységek/feladatok/kompetenciák/tanulási eredmények
egységeinek/ECVET krediteknek szempontjából;
Együttműködési megállapodás - MoU ECVET meghatározása és formálissá tétele (partnerek és
illetékes/érdekelt szervezetek) a szakmai profilokra vonatkozóan;
ECVET Tanulási Megállapodások meghatározása és formálissá tétele (az egészségturisztikai
szakemberek, érintett vállalkozások, szakképzéssel foglalkozó szervezetek által) mely az Együttműködési
megállapodásnak megfelelően leírja a képzési folyamatokat formális/informális/non-formális környezetben,
valamint az erre vonatkozó, megszerezhető ECVET-krediteket;
az igazolt tanulási eredményekkel kapcsolatban lévő ECVET-kreditek odaítélése a bevont szakemberek
számára a képzés végén az érintett szakképző szervezetek által, az Europass hasznosítása;
az megítélt ECVET-kreditek átvitele, érvényesítése és gyűjtése az Együttműködési megállapodásban
foglalt szektorális/ territoriális szakoktatási és szakképzési rendszerekben.

Európai hozzáadott érték
Az előterjesztés jelentős európai hozzáadott értéket kínál az európai mobilitási hatás szempontjából az ECVET
perspektíváján keresztül. Alapjában véve, az ECVET-folyamat végrehajtásának fő célja az, hogy a
munkavállalók és a tanulók számára lehetővé tegye a könnyebb mobilitást nem csak a rendszer korlátain túl,
melyeket a mobilitást korlátozó tényezők alkotnak egy bizonyos oktatási rendszeren belül (pl. azok az
akadályok, amelyek útjában állnak mind a vertikális, mind pedig a horizontális átjárhatóságnak a rendszer
részei között, különösen a felsőfokú oktatás és a professzionális szakképzés között mindegyik európai
országban), valamint az oktatási rendszeren kívüli munkavállalók előtt álló akadályokat tekintve (az informális
oktatás eredményeit szintén tekintetbe kell venni, beleértve a munkavégzés közbeni tanulást, valamint annak
a garanciáját, hogy elismerik ezt, amennyiben a nemzeti/regionális törvények ezt szabályozzák), hanem
különösen a nemzeti szakoktatási és szakképzési rendszerek korlátain túl is (azoknak a munkavállalóknak, akik
egy másik európai országban töltöttek szakképzési időt, lehetőséget kell kapniuk arra, hogy ezt elismertessék
a saját országukban elvégzett szakképzés részeként).
Az ECVET-perspektíva, melynek Európai-szintű megközelítésre van szüksége, mivel csak regionális vagy
országos szinten hozzáférhető, megengedi ezt a lehetőséget.
A projekt által megnövelt európai együttműködés, az Európa szerte az egészségturisztika területén működő
vállalkozások és non-profit egyesületek kiemelkedő részvételével, valamint a turizmus és a szakképzés

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and
the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

60

WP3 – Az ECVET folyamat Akcióterve (R9)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

területén törvényhozói hatáskörrel bíró közintézményekkel, valamint olyan szervezetekkel, melyek a
szakképzés témájára specializálódtak, és különleges szakértelemmel rendelkeznek a kompetenciák és a
képesítések átláthatósága és elismerése, valamint az LLP projektek terén is, európai szinten szintén szemmel
látható előnyöket fog adni az eredmények hatékony általánosításának / egyéni kívánalmakhoz való
módosításának szempontjából.
Ily módon a projekt a képesítési terület megalkotásáról szóló tervezett szakmai munka integrációjára fókuszál,
a projekt eredményeinek minőségéről, jelentőségéről és hatékonyságáról szóló információnyújtás tervezett
folyamatával, valamint annak biztosításával, hogy a sikeres projekt eredményeket eljuttatják a megfelelő
döntéshozókhoz a szabályozott helyi, regionális, nemzeti és európai rendszerekben, és hogy ezeket az
eredményeket az egyéni végfelhasználók majd alkalmazzák és felhasználják.
Más szavakkal, az ECVET – Egészségturizmus projektnek szüksége van az Ön - mint alapvető kulcsszereplő szakmai támogatására, hogy átvizsgálja és minősítse munkánkat egyrészt annak folyamatában, másrészt
annak eredményeit, továbbá, hogy biztosítsa az eredmények minél szélesebb körű hasznosítását a projekt
teljes életciklusán keresztül, valamint annak befejezése után is.
A fentiek fényében tisztelettel kérjük, tegyen lehetővé egy találkozót az illetékes szervezeteink között, hogy
a felmerülő témaköröket részletesebben meg tudjuk beszélni.

Szívélyes üdvözlettel,
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VI. AZ EGÉSZSÉGTURISZTIKAI SZAKMAI PROFILOK MEGTERVEZÉSE A TEVÉKENYSÉGEK, FELADATOK, TUDÁS, KÉSZSÉGEK, KOMPETENCIÁK, TANULÁSI
EGYSÉGEK ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ ECVET KREDITPONTOK SZERINT
a. A szekció – Közös Európai Kompetenciák a szakmai profilokra vonatkozóan kiemelve a WP 2 tevékenységekből
Közös Európai kompetencia terület a három érintett szakmai profilra vonatkozóan;

Tevékenységi
területek

Tevékenységek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

Hozzárendelt
ECVET kredit
pontok

Magyarázat:
…
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b. B szekció – Közös Európai kompetenciák (tevékenységek, feladatok, készségek, tudás, kompetenciák/ tanulási
egységek és ECVET kredit pontok) specifikusan az egyes szakmai profilokra vonatkozóan kiemelve a WP 2
tevékenységekből (beleértve a non-formálisan és az informálisan szerzett tudást)
Három közös Európai kompetencia terület, specifikusan az egyes szakmai profilokra vonatkozóan;
Kozmetikus
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Feladatok
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Készségek

Kompetenciák

Tanulási
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Egészségturisztikai szervező, értékesítő
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Fitness-wellness asszisztens
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c. C szekció – Specifikus területi (nemzeti/regionális) kompetenciák a fő szakmai profilokra vonatkozóan kiemelve a WP
2 tevékenységekből
Specifikus területi (nemzeti/regionális) kompetenciaterületek.
Magyar függelék (… Régió)
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d. ECVET Kreditpontok Összefoglaló Táblázata
ECVET Kreditpontok az összes
résztvevő ország számára közös
kompetenciák esetében

ECVET Kreditpontok az egyes
résztvevő országok számára
specifikus kompetenciák esetében

Az ECVET
kreditpontok teljes
összege

"A" Bekezdés - A szakmai profilokhoz tartozó
transzverzális közös európai kompetenciákra vonatkozó
ECVET kreditpontok
"B" Bekezdés - a szakmai profilok specifikus közös
európai kompetenciáira vonatkozó ECVET kreditpontok
"C" Bekezdés – a szakmai profilok specifikus területi
(nemzeti/regionális) kompetenciáira vonatkozó ECVET
kreditpontok
Összesen
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