Programul de învăţare pe toată durata vieţii, Leonardo da Vinci
Transfer de inovaţie
Nr. Proiect: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Titlul proiectului: “Turism de Sănătate: Un proces ECVET pentru a pune în
transparenţă şi recunoaşte în Europa rezultatele învăţării şi calificările
profesionale din sectorul turismului de sănătate”
Acronimul proiectului: ECVET - HEALTH-TOURISM

INFOPACK 1

Nr. Proiect: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie [comunicarea] reflectă numai punctul de vedere al autorului
iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru orice utilizare care poate fi dată informaţiilor conţinute.

1

Infopack 1
Nr. Proiect: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronim: ECVET - Health-Tourism

Titlul proiectului: “Turism de Sănătate: Un proces ECVET
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Stimate Domn / Doamnă,
În cadrul proiectul turismului de sănătate, Diesis Coop şi partenerii de proiect dorim să vă invităm la
zilele noastre de Informaţii şi Focus grup, care va avea loc la Bruxelles pe data de 04 aprilie 2013.
Proiectul este un proces ECVET (Sistemul european de credite pentru educaţie şi formare
profesională), pentru a pune în transparenţă şi a recunoaste în Europa rezultatele învăţării şi
calificările profesionale din sectorul turismului de sănătate. Scopul principal al turismului de sănătate
este de a defini şi a valida competenţele profesioniştilor din domeniul turismului de sănătate printrun sistem de credite recunoscut în primul rând în ţările partenere (Belgia, Ungaria, Italia, România și
Slovacia) şi pe nivel european.
Ca unul dintre principalii factori de limitare a oportunităților de învățare și de muncă, a mobilității în
afară sistemelor de educație și formare profesională, este identificata lipsa definirii și certificării a
cunoștințelor, aptitudinilor și competenţelor. Proiectul intenționează să aplice EQF și ECVET la aceste
profesii, definind domeniului de calificare, clasificarea lor pe nivel EQF prin cadrele și sistemele
naționale de calificări, alocarea de credite în funcție de calificări, cu scopul de a valida transferul și
recunoașterea rezultatelor învățării dobândite prin contexte formale, informale și non-formale.
Cu prilejul celei de a doua ședință a proiectul, Diesis Coop, partnerul belgian, organizează o zi de
informare (Info day) și Focus Group cu asociația antreprenorială, autoritățiile publice de formare și
educație, profesioniști, presa și organele de atribuire care oferă certificare în domeniul turismul de
sănătate. Discuțiile se vor concentra pe o analiză a profesioniştilor (și certificarea lor) în sectorul
turismului de sănătate din Belgia.
După întâlnire, am fi încântați dacă ne alăturați pentru masa de prânz.
Vă rugăm să găsiți atașat un proiect al programului de zi.
Cu stimă,
Gianluca Pastorelli
Președintele DIESIS COOP

Nr. Proiect: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie [comunicarea] reflectă numai punctul de vedere al autorului
iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru orice utilizare care poate fi dată informaţiilor conţinute.

3

Infopack 1
Nr. Proiect: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronim: ECVET - Health-Tourism

SUBIECT:
Proiect Leonardo da Vinci: Turism de Sănătate: Un proces ECVET pentru a pune în
transparență și a recunoaște în Europa rezultatele învățării și calificările profesionale din sectorul
turismului de sănătate:
Implicarea membrilor cheie.

Stimate Domn / Doamnă,
Vă adresăm în legătură cu un proiect Leonardo da Vinci, care face parte din Programul de Învățare pe
toata durata vieții al Uniunii Europene 2007 - 2013, care implică o intervenție multilaterală pentru
transferul de inovare axat pe transparența și recunoașterea competențelor și a calificărilor ale
profesioniștilor care activează în sectorul turismului de sănătate, aplicând instrumentele europene și
cadrul European al Calificărilor - EQF și Sistemul European de Credite pentru Educație și Formare
Profesională - ECVET.

REZUMATUL PROIECTULUI
Parteneriatul proiectului
Parteneriatul este format din următoarele organizații:
P0: Várnai Oktatási és Könyvvizsgáló Kft. – Ungaria
P1: Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa – Italia
P2: Diesis Coop – Belgia
P3: COLEGIUL TEHNIC “TRAIAN VUIA – România
P4: Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola – Slovacia
P6: International Wellness Institute – Ungaria
P7: EFEB Üzleti Szakközépiskola – Ungaria
P8: MeMe – Ungaria

Turismul reprezintă una dintre cele mai importante sectoare economice din Ungaria și Europa, cu o
relevanță profesională foarte importantă. În sectorul turismului și a activităților turistice, putem să
observăm creșterea importanței segmentul turismului de sănătate.
Turismul de sănătate, pentru a satisface cererea serviciilor și produselor legate de acest tip de
fructificare turistică, oferă oportunități concrete și extinderea a locurilor de muncă la un număr mare
de persoane, într-o gamă foarte largă și destul de diversificată ale activităților și calificărilor în țările și
regiunile europene, de multe ori nu sunt clar definite în termeni de rezultate ale învățării dar, de
asemenea, în mod frecvent reglementată, în ceea ce privește accesul la oportunități de formare și
calificare, în-un mod care, de fapt, se limitează mobilității dincolo de granițele sistemelor de educație
și formare profesională (limitele sistemelor naționale / regionale de educație și formare profesională,
bariere în calea mobilității în cadrul unui anumit sistem VET; obstacolele în calea mobilității în afara
educației formale).
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Astfel, partenerii de proiect (furnizorii de VET, întreprinderi și asociații non-profit care activează în
domeniul turismului de sănătate, având competențe legislative în domeniul turismului și la VET în
nivel regional), au fost de acord cu o intervenție de a pune în transparență și să recunoască
rezultatele învățării caracteristice a profesiilor din domeniul turismul de sănătate, aplicănd și
implementând instrumentelor europene și cadre EQF și ECVET. Aceste intervenţii ar putea avea un
impact semnificativ.
Activitățile majore cu acest scop sunt axate pe MoU (memorandum de înțelegere) conținutul ECVET
(definire domeniului profesioniști în termeni de rezultate ale învățării, maparea lor pe EQF prin
cadrelor și sistemelor naționale de calificări, proiectarea calificărilor în unități transferabile ale
rezultatelor învățării prin alocarea de credite), și la aplicarea acesteia (contractele de studii, credite
de atribuire, validarea și acumularea transferului prin programe de VET legate cu instrumente
flexibile de validare, transferul și recunoașterea rezultatelor învățării dobândite în contexte formale,
informale și non-formale), precum și pe integrarea și multiplicarea acestor rezultate.
Este așteptat că aceste activități vor spori mobilitatea profesioniștilor din domeniul turismului de
sănătate, contribuind la apariția unor calificări și a standardelor de instruire general acceptate.
Impactul previzibil al proiectului asupra grupurilor-ţintă este semnificativ, în cadrul proiectului (cel
puțin 50 de profesii din domeniul turismului de sănătate din Europa, dintre care 30 în Ungaria și 10
din fiecare dintre celelalte țări participante) și, de asemenea, după ce proiectul este finalizat, prin
intermediul activităților de valorificare specifice pe factorii de decizie publici și sectoriale și asupra
utilizatorilor finali, la nivel local, regional, național și european.

Scopuri și obiective
Deoarece unul dintre principalii factori de limitare a oportunităţilor de învăţare şi de muncă,
mobilitate, dincolo de sistemele de VET, pentru profesioniștii din domeniul turismului de sănătate,
este identificat în Europa lipsa definirii şi certificării, de cunoștințele lor, aptitudini și competențe.
Proiectul intenționează să aplice EQF și ECVET la aceste profesioniști, definind acestui domeniu de
calificare în termeni de rezultate ale învățării, maparea lor pe EQF prin cadrelor și sistemelor
naționale de calificări, alocarea de credite în funcție de calificări, cu scopul de a valida transferul și
recunoașterea rezultatelor învățării dobândite prin contexte formale, informale și non-formale.
La aceste obiective sunt prevăzute următoarele obiective:
analiza figurilor profesionale a turismului de sănătate în sistemele de VET europene din
sectorul turistic, clasificându-le în EQF între țările participante și identificarea perimetrului comun ale
figurilor profesionale;
definirea unui plan de acțiune pentru a activa un proces ECVET pentru aceste figuri, începând
cu colectarea, analizarea, adaptarea celor mai bune practici deja realizate privind transparența /
recunoașterea a competențelor / calificărilor și la activarea procesului ECVET;
definirea figurilor profesionale în ceea ce privește activitățile / atribuțiile / competențe /
rezultate unităților de învățare / credite ECVET;
definirea și formalizarea (parteneri și organizații competente și interesate) un memorandum
de înțelegere - MoU ECVET pentru figurilor profesionale;
definirea și formalizarea (de profesioniști din domeniul turismului de sănătate, întreprinderile
în cauză, agenții de formare) ECVET contractele de studii descriind, în conformitate cu
memorandumul de înțelegere, procesele de instruire în contexte formale, informale și non formale,
și credite ECVET asociate să fie obținute;
premiul pentru profesioniștii implicați, de către agențiile de formare în cauză, la sfârșitul
cursului de formare, credite ECVET legate de rezultatele învățării verificate, utilizarea Europass;
transferul, validarea și acumularea creditelor ECVET acordate în sistemele de VET sectoriale /
teritoriale, implicate în memorandumul de înțelegere.
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Valoarea adăugată europeană
Propunerea oferă o valoare europeană adăugată semnificativă în ceea ce privește impactul
mobilității europene prin perspectiva sa ECVET. Scopul principal al implementării a procesului ECVET
este să permită o mobilitate mai uşoară a lucrătorilor și cursanților, nu numai dincolo de limitele
sistemului constituit de obstacole în calea mobilității în cadrul unui anumit sistem de învățământ
(adică obstacole atât permeabilitatea verticală și orizontală între părți ale sistemului, în special între
învățământul superior și formarea profesională în fiecare țară europeană) și obstacolele în calea
muncitorilor din afara sistemului de învățământ (luând în considerare, de asemenea, rezultatele
educației informale, incluzând învățarea la locul de muncă, și, astfel, se poate garanta ca aceasta să
fie recunoscută în cazul în care este reglementată de legile naționale / regionale), dar, de asemenea,
și în special dincolo de limitele sistemelor de educație și formare profesională la nivel național
(lucrătorii care au petrecut perioade de formare într-o altă țară europeană trebuie să aibă
posibilitatea de a fi recunoscută ca parte a formării lor, de asemenea, în propria lor țară).
Perspectiva ECVET, care are nevoie de o abordarea la nivel european, permite această posibilitate,
accesibil numai la nivel regional sau național.
Cooperarea europeană consolidată de proiect, cu participarea semnificativă a întreprinderilor și
asociațiilor non-profit care operează în domeniul turismului de sănătate din Europa și, de asemenea,
de instituții publice care au competențe legislative în domeniul turismului și asupra organizațiilor VET
specializat în materie VET cu cunoștințele specifice modului privind transparența și recunoașterea
competențelor și calificări în proiecte LLP va oferi, de asemenea, beneficii vizibile în ceea ce privește
generalizarea efectivă / personalizarea a rezultatelor la nivel european.

Astfel, proiectul se concentrează pe integrarea lucrărilor tehnice planificate pe domeniul calificării,
design cu procesul planificat, de furnizarea informații pentru actorilor cheie în calitatea, relevanța și
eficiența rezultatelor proiectului, de asemenea, să se asigure că rezultatele proiectului de succes vor
fi transferate către decidenților potrivite din sistemele locale, regionale, naționale și europene
reglementate, și că aceste rezultate vor fi adoptate și aplicate de către utilizatorilor finali individuali.
Cu alte cuvinte, ECVET - proiect de turism de sănătate are nevoie de angajamentul dumneavoastră ca
un actor-cheie fundamentală, să verifice și să califice activitatea noastră în curs de desfășurare și
rezultate, pentru a asigura exploatarea rezultatelor prin întregul proiect, de asemenea, după
terminarea acesteia.
În lumina celor de mai sus, vă solicităm o întâlnire între organizațiile noastre , ca să fim capabili de a
discuta problema în detaliu.
Cu stimă,
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Programul de învățare pe toată durata vieții, Leonardo da Vinci
Transfer de inovație
Nr. proiect: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Titlul proiectului: “Turism de Sănătate: Un proces ECVET pentru a pune în
transparență și recunoaște în Europa rezultatele învățării și calificările de
figuri profesionale din sectorul turismului de sănătate”
Acronimul proiectului: ECVET - HEALTH-TOURISM

WP 2
RAPORT PRIVIND ANALIZAREA ŞI CERCETAREA DOMENIULUI
TURISMULUI SĂNĂTĂŢII ÎN EUROPA

ANALIZA ŞI CERCETAREA PREGĂTITORE AL FIGURILOR PROFESIONALE ÎN
DOMENIUL EDUCAŢIEI TURISMULUI DE SĂNĂTATE ÎN ŢĂRILE PARTICIPANTE
ALE PROIECTULUI

Instrument comun de analizare
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REZUMATUL ANALIZEI ŞI CERCETĂRII PREGĂTITOARE

Scopul de al doilea Pachet de Lucru a fost analizarea și cercetarea pregătitoare în domeniul al
figurilor profesionale în turismul de sănătate. În cadrul studiului, toate cele cinci țări participante au
colectat profesiile și instruiri (education) în propriile lor țări (probabil de la sistemul lor de VET sau alt
sistem de formare). După această etapă, partenerii din consorţiu au făcut analize cu privire la
educaţiile cele mai tipice / subiecte educaționale. Prima parte al analizei cuprinde descrierea
profesiilor / grupuri de profesii. În a doua și a treia parte au fost întrebări cu privire la reglementarea
anumitor educații, competențe și nivelul EQF al traininguri.
Studiul a arătat rezultate interesante. Cercetarea a fost făcut de către cinci țări pe baza sitemul lor
învățământ (Ungaria, Slovacia, România, Italia şi Belgia). Conform cifrelor de la partenerii de
consorțiu, nu există educație în domeniul turismului de sănătate care pot fi găsite în toate cele cinci
țări. Cea mai comună educație a fost instructor de fitness / instructor de fitness pentru grupuri (în
patru țări din cinci). În toate cele patru țări, această educație a fost la nivelul EQF 3. Această educație
ar putea fi găsit în Ungaria, Slovacia, România și Italia. Belgia este singurul partener care nu a verificat
această educație.
Educaţiile consistente au fost un fel de recepţioneri. Acest subiect poate fi găsit în Ungaria, Slovacia și
România, precum și în Belgia, chir dacă acest lucru nu a fost standard, datorită faptului că în România
se numește receptionist hotel (EQF 2), precum și în Ungaria, dar la un nivel mai ridicat. În Slovacia
Facesta este managerul de recepție la nivelul 6 al EQF. Situația este, de asemenea, diferit în Belgia;
există un curs numit recepționer de frumusețe la nivelul EQF 1.
În Ungaria, Slovacia, România și Italia, există educație de manager de sport și agrement, dar din nou,
pe diferite nivele de educație din fiecare țară, chiar dacă fac parte din aceeași categorie. În Ungaria se
numește manager de sport, în România manager de activitatea turistică și în Italia manager de sport,
de fitness și wellness. O educație tipică a fost managerul de spa. Cu excepția Ungariei și României ar
putea fi găsite în fiecare țară participantă (Slovacia, Italia, Belgia), dar nu este evident la ce nivel și în
ce țară.
A fost, de asemenea, conformitatea în trei țări privind maseurul și managerul de vânzări în profesiile
din domeniul turismului (Ungaria, România și Slovacia). Maseurul a fost verificată la nivel EQF 2-3 de
fiecare țară. Maseurul, sport maseur sau de agrement, au fost prezentate, de asemenea. Managerul
de vânzări în turism a fost una dintre cele mai forfetare educație; este la nivelul 5 al EQF în peste tot.
Celelalte conformități au fost între Ungaria, Slovacia și România. În toate cele trei țări următoarele
educații pot fi găsite în legătură cu domeniul turismului de sănătatea: animator (în Ungaria se
numește organizator de evenimente culturale), cosmeticiană, coafor, manichiuristă, antrenor
personal, asistent medical fizioterapeut, însoțitor de bazin, ghid turistic.
Pentru a se porni gândirea comună privind WP3, partenerul coordonator sugerat de a alege 3
educații potrivite cu constatările. Acesta a fost practic de a alege forme de învățământ care au venit
în cea mai mare parte a cercetărilor și au fost la nivelul EQF similare. Cele mai populare educații au
fost instructor de fitness, instructor de fitness pentru grupuri care a avut una din nivelul EQF mai
forfetare (conform cercetărilor din țările). Deci P0 a sugerat alegerea acestei profesii să fie pe baza
următoarelor teme. Recepționerul și managerul de sport și a timpului liber au fost, de asemenea, în
multe locuri. Recepţionerul a fost la niveluri foarte diferite de EQF: de la EQF la 1 la 6 al EQF.
Managerul de sport şi timp liber a fost verificată de către unele țări, dar subteme sale au fost foarte
diferite. În Ungaria a fost cea mai mare parte despre sport, în România despre turism și în Italia, în
primul rând despre fitness-wellness. Diferențele ar fi făcut dificil de a lucra cu aceste educație.
Situația a fost complet diferită de maseur, care a fost, de asemenea, verificată de către trei țări. A
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avut, de asemenea, sub sectoare, dar acestea au fost similare. Maseuri de sport, agrement și
tradiționale au aceeași bază, astfel munca noastră comună ar putea fi eficient cu această educație. În
al treilea rând partenerul coordonator a sugerat managerul de vânzări în turism, pentru că a apărut
în mai multe țări și peste tot, în nivelul 5 de EQF.
La a doua întalnire de consorțiu la Bruxelles, partenerul coordonator a prezentat rezultatele:
rezumatul analizei și cercetărilor de pregătire în domeniul al figurilor profesionale în turism de
sănătate, și astfel a propus următoarele trei profesii de a lucra cu:
 instructor de fitness / instructor de fitness pentru grupuri
 maseur
 director de vânzări în domeniul turismului
După rezumatul toți partenerii au discutat rezultatele. După o discuție lungă au fost de acord că
directorul de vânzări în domeniul turismului ar trebui să fie modificat, și profesia aleasă a trecut în
managerul în turism de sănătate. De asemenea, instructorul de fitness / instructor de fitness pentru
grupuri a fost înlocuit cu asistentul de fitness / wellness.
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