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ECVET - Európai Szakoktatási és Szakképzési kreditrendszer

„Az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer (ECVET – ejtsd: ekvet vagy íszivet) a
kölcsönös bizalom és a mobilitás elősegítésének új európai eszköze a szakképzésben. Az Európai
Bizottság ajánlását az Európai Parlament és a Tanács 2009. június 18-án fogadta el. Huszonhét
tagország, köztük Magyarország, elkötelezte magát a bevezetése mellett. 2012-re, a várakozások
szerint, a tagállamok megteremtik az ECVET fokozatos bevezetéséhez szükséges feltételeket és
meghozzák a megfelelő intézkedéseket.
Az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer bevezetésével a formális, non-formális és
informális utakon megszerzett tudás, készségek és kompetenciák európai szintű elismerése, ezzel az
egész életen át tartó tanulás támogatása a cél.
Az ECVET lehetővé teszi a tanulók mobilitás során elért eredményeinek elismerését egy struktúra
kialakításával, közös nyelv létrehozásával, valamint az érintett intézmények (képzők, munkáltatók)
közötti kölcsönös bizalom és tapasztalatcsere elősegítésével, szerte Európában.
A mobilitás alatt mind a nemzetközi, mind az országokon belüli mobilitást érthetjük. Bármelyikről is
legyen szó, a cél az, hogy a mobilitás alatt elsajátított tanulási eredmények elismertethetőek
legyenek és a tanulók képzési útjait ne hosszabbítsa meg egy-egy külföldi szakmai gyakorlat vagy a
tanulási hely változása.”1
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TÁRGY:
Az Egészségturizmus című 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 Innovációtranszfer
projektjével kapcsolatban írunk Önnek. A projekt az egészségturisztikai szektorban tevékenykedő
szakemberek kompetenciáinak és képesítéseinek átláthatóságára, valamint elismerésére fókuszál,
alkalmazva az Európai Képesítési Keretrendszer – EQF; valamint az Európai Szakoktatási és
Szakképzési Kreditrendszer - ECVET 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 egészségturizmus fontossága egyre nagyobb mértékben növekszik.
Annak érdekében, hogy az egészségturizmus képes legyen kielégíteni a szolgáltatások és termékek
iránti keresletet, bővülő munkalehetőséget kínál sokak számára; széleskörű és meglehetősen
változatos skálájú tevékenységeken és képesítéseken keresztül 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
szervezetek, vállalkozások és non-profit egyesületek), megegyeztek abban, hogy egy olyan
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beavatkozásnak, mely bevezeti az átláthatóságot és az egészségturisztikai szakmákat leíró tanulási
eredmények elismerését, valamint amely egyidejűleg alkalmazza és végrehajtja az EQF és az ECVET
európai eszközöket és keretrendszereket, igen jelentős pozitív hatása lehet.
E célt szolgáló főbb tevékenységek az ECVET Együttműködési megállapodás (MoU) tartalmára
(szakmai terület meghatározása a tanulási eredmények szerint; a nemzeti képesítési rendszereken és
keretrendszereken keresztüli csatlakoztatása az EQF rendszerhez; a képesítések megtervezése a
tanulási eredmények átvihető egységeiben 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 általános érvényesítésére és terjesztésére
fókuszálnak.
Ezek a tevékenységek várhatóan növelni fogják az egészségturisztikai szakemberek mobilitását,
hozzájárulva az általánosan elfogadott képesítések és szakképzési szabványok érvényesüléséhez.
A projekt jelentős pozitív hatással van az érintett célcsoportokra a projekt időszaka alatt (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
döntéshozókra, - 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 az érintett szakemberek számára az
alábbiak szerint: a szakmai terület meghatározása a tanulási eredmények szerint; a nemzeti
képesítési rendszereken és keretrendszereken keresztüli csatlakoztatása az EQF rendszerhez; a
képesítések megtervezése a tanulási eredmények átvihető egységeiben 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:
az egészségturizmus szakmai profiljainak elemzése a résztvevő országok szakképzési
rendszereiben, EQF szinteket hozzárendelve, valamint azonosítva a szakmai profil/ok közös
paramétereit;
akcióterv meghatározása az ECVET-folyamat bevezetéséhez az elemzett szakmai profilok
tekintetében, kezdve a kompetenciák/képesítések átláthatósága/elismerése, valamint az ECVETfolyamat aktiválása kapcsán már megvalósított legjobb gyakorlatainak összegyűjtésével, elemzésével,
alkalmazásával;
a szakmai profil/ok meghatározása a tevékenységek/feladatok/kompetenciák/tanulási
eredmények/ECVET kreditpontok szerint;
ECVET Együttműködési megállapodás - MoU meghatározása és formálissá tétele (partnerek
és illetékes/érdekelt szervezetek) a szakmai profilokra vonatkozóan;
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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 ECVETkrediteket;
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
A projekt jelentős európai hozzáadott értéket képvisel, hatással van az európai mobilitás
elősegítésére, 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, átlépve az oktatási rendszerek mobilitást korlátozó tényezőit (olyan akadályok, amelyek
útjában állnak mind a vertikális, mind pedig a horizontális átjárhatóságnak a rendszer részei között,
különösen a felsőfokú oktatás és a szakképzés között mindegyik európai országban), valamint az
oktatási rendszeren kívüli munkavállalók előtt álló akadályokat tekintve (az informális oktatás
eredményeit szintén figyelembe kell venni, beleértve a munkavégzés közbeni tanulást, az így
megszerzett tanulási eredmények elismerését, amennyiben a nemzeti/regionális törvények ezt
szabályozzák), 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 nemcsak regionális és országos, hanem Európai-szinten engedi meg ezt a
lehetőséget.
A projekt keretében létrejött európai együttműködés - Európa-szerte az egészségturizmus területén
működő vállalkozások és non-profit egyesületek, a turizmus és a szakképzés területén törvényhozói
hatáskörrel bíró közintézmények, valamint a szakképzésre specializálódott, a kompetenciák és
képesítések átláthatóságában és elismerésében, valamint az LLP programok területén jártas
szervezetek részvételével - európai szinten biztosítatja az eredmények hatékony általánosítását és
testre szabhatóságát.
Ily módon a projekt az egészségturisztikai képesítési területek kialakítására fókuszál, a projekt
eredményeinek
minőségéről,
jelentőségéről
és
hatékonyságáról
szóló
folyamatos
információnyújtással, valamint annak biztosításával, hogy a sikeres projekt eredmények eljussanak 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 megvizsgálja és minősítse a projekt folyamán végzett
munkánkat, valamint, hogy biztosítsa az eredmények minél szélesebb körű hasznosítását a projekt
teljes életciklusában, illetve 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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2. MUNKACSOMAG
JELENTÉS AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS TERÜLETÉN VÉGZETT ELEMZÉSRŐL ÉS
KUTATÁSRÓL EURÓPÁBAN

A SZAKMAI PROFILOK ELEMZÉSE ÉS ELŐZETES KUTATÁSA AZ
EGÉSZSÉGTURIZMUS TERÜLETÉN A PROJEKTBEN RÉSZTVEVŐ ORSZÁGOKBAN

Közös eszköz az elemzéshez

1.
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AZ ELEMZÉS ÉS ELŐZETES KUTATÁS KIVONATA
A 2. munkacsomag célja az egészségturizmusban lévő szakmai profilok elemzése és előkészítő
kutatások elvégzése volt. A vizsgálat keretében mind az öt résztvevő ország összegyűjtötte az
egészségturisztikai oktatás anyagait a saját országában (a szakoktatási és szakképzési rendszereikből,
illetve más képzési rendszerből). Ezt követően a konzorciumi partnerek elemezték a legjellemzőbb
oktatásokat/oktatási témákat. Az elemzés első része a szakmák/szakmacsoportok leírását
tartalmazta. A második és a harmadik részben bizonyos oktatások szabályozására, a kompetenciákra
és a szakképzések EQF-szintjére vonatkozó kérdések találhatóak.
A vizsgálat érdekes eredményeket mutatott. A kutatást öt ország végezte el a saját oktatási
rendszerüket alapul véve (Magyarország, Szlovákia, Románia, Olaszország és Belgium). A konzorciumi
partnerektől származó adatok alapján nem volt olyan egészségturisztikai oktatás, amit mind az öt
országban megtalálható. A legáltalánosabb oktatás a fitness oktató / csoportos fitness oktató volt
(öt országból négyben megtalálható). Ez az oktatás mind a négy országban az EQF 3-as szintjén állt. A
kérdéses képzés megtalálható Magyarországon, Szlovákiában, Romániában és Olaszországban is.
Belgium volt az egyetlen olyan partner, aki nem vizsgálta ezen oktatást.
Állandó és stabil oktatás a recepciós volt. Ezen terület megtalálható mind Magyarországon,
Szlovákiában, Romániában és Belgiumban, habár nem tekinthető sztendernek, mivel Romániában
Hotel recepciósnak nevezik (EQF 2. szint), csakúgy, mint Magyarország esetében, azonban magasabb
szinten. Szlovákiában Recepciós menedzser (EQF 6. szinten). A helyzet Belgium esetében ismét
eltérő: Wellness recepciós tanfolyam, EQF 1. szinten.
Magyarországon, Szlovákiában, Romániában és Olaszországban létezik sport és szabadidő
menedzser képzés, de ebben az esetben is minden országnál más szinten, ugyanazon kategóriához
való tartozás ellenére. Magyarországon Sport menedzser, Romániában Idegenforgalmi tevékenységi
menedzser, míg Olaszország esetében Sport-fitness és wellness struktúrák menedzsere. Tipikus
oktatás a spa menedzser volt. Magyarországot és Romániát leszámítva, minden részt vevő országban
megtalálható (Szlovákia, Olaszország, Belgium), azonban nem egyértelmű, hogy melyik országban
milyen szintén.
Három országban szintén volt egyezés a masszőr és a turisztikai értékesítési igazgató szakmák
esetében (Magyarország, Románia és Szlovákia). A vizsgálat szerint a masszőr szakma minden
országban az EQF 2-3-as szintjén áll. A masszőr, rekreációs- vagy sport masszőr szakmákat szintén
kiemelték. A Turisztikai értékesítési igazgató egyike volt a legáltalánosabb oktatásoknak; mindegyik
helyen EQF 5-ös szinten áll. A további egyezések Magyarország, Szlovákia és Románia között álltak
fenn. Mindhárom országban az alábbi, az egészségturizmussal kapcsolatba hozható oktatások
találhatók meg: animátor (Magyarországon Kulturális rendezvényszervezőnek hívják), Kozmetikus,
Fodrász, Manikűrös, Személyi edző, Fizioterápiás nővér, Úszómester, Utazásszervező,
Idegenvezető.
A harmadik Munkacsomagon történő közös gondolkodás előmozdítása érdekében a koordináló
partner három oktatás kiválasztását javasolta, az elemzés megállapításai alapján. Célszerű volt azon
képzéseket választani, amelyek a legtöbb esetben előfordultak a kutatás folyamán, mindemellett
hasonló EQF besorolási szintet nyertek. A legnépszerűbb oktatás a Fitness instruktor/ csoport
Fitness instruktor volt, az egyik legsztenderdebb EQF szinttel (az országok által végzett kutatások
alapján). Ezért a koordináló partner ezen szakmát javasolta a jövőbeni témák alapjául vételére. A
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Recepciós, valamint Sport-és szabadidő menedzser szintén sok helyen előfordult, azonban nem volt
egyszerű integrálni/megfeleltetni. A Recepciós rendkívül különböző EQF szinteket nyertek: 1. szinttől
egészen a 6. szintig. A Sport-és szabadidő menedzser is megvizsgálásra került, azonban altémái
nagyon különbözőek voltak. Magyarország esetében a sportról, Romániában főleg a turizmusról, míg
Olaszországban főképp fitness-wellnessről szólt. Az eltérések megnehezítették volna az ezen
képzésekkel történő dolgozást. A Masszőr esetében – melyet három ország vizsgált - mindez teljesen
más volt. Szintén voltak altémái, de ezek hasonlíthatóak voltak egymáshoz. A Sport-, rekreációs, ill.
hagyományos értelemben vett masszőr ugyanazon alapokon fekszik, így tehát az ezzel történő
együttműködés, közös munkálkodás hatékony lehet. Harmadik helyen a turisztikai értékesítő
menedzserre tett javaslatot a koordináló partner, ugyanis több országban megjelent, és mindenhol
az EQF 5. szintjét kapta.
A második konzorciumi ülésen Brüsszelben a koordináló partner ismertette az eredményeket: az
egészségturizmus szakmai adatainak elemzéséről, ill. előkészítő kutatásáról szóló összefoglalót,
melyek alapján a következő három szakmát javasolta az együttműködés területére:
 Fitness- wellness instruktor// csoport Fitness instruktor
 Masszőr
 Turisztikai szervező, értékesítő
Az összefoglalót követően a partnerek megvitatták az eredményeket. Hosszú beszélgetést követően
megállapodtak, hogy a Turisztikai szervező, értékesítőt megváltoztatják, így a választott szakma az
Egészségturisztikai szervező, értékesítő változott. A Fitness - wellness instruktor helyébe a Fitnesswellness asszisztens került.
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Leonardo da Vinci Egész életen át tartó tanulás program
Innovációtranszfer
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: "Egészségturizmus: ECVET folyamat az átláthatóság
bevezetésére, valamint a tanulmányi eredményeknek és a képesítéseknek
egész Európán belüli elismerésére az egészségturisztikai szektor
professzionális szereplői számára"
ECVET-EGÉSZSÉGTURIZMUS
ECVET – HEALTH TOURISM

3. MUNKACSOMAG
RÉSZLETEK "AZ ECVET FOLYAMAT AKCIÓTERVE" CÍMŰ
DOKUMENTUMBÓL

AZ ECVET FOLYAMAT EGÉSZSÉGTURISZTIKAI SZEKTORBA TÖRTÉNŐ
BEVEZETÉSÉNEK AKCIÓTERVE

2013. június
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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 kerekasztalbeszélgetés 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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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 nonformális 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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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
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szervezeteket, valamint az ECVET Tanulási Megállapodás és az Europass bizonyítványkiegészítő közös modelljeit.
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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