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PREMISĂ
Setul de politici recomandate propusă de acest document este adresat către decidenților
corespunzătoare sectorială și teritorială la nivel local, regional, național și european, pentru
că au relevanța sectorială sau competența instituțională pentru educație și formare
profesională– VET, privind activitățile de turism: cu alte cuvinte, instituțiile publice
competente în VET și turism și parteneri sociale precum și organizații profesionale.
De fapt, aceste decidenții sunt actori-cheie în procesul de avizare și implementare la nivel
sectorial și teritorial a rezultatelor provenind din proiectul european Leonardo da Vinci
"ECVET – TURISMUL DE SĂNĂTATE". Proiectul concentrează pe transparența și
recunoașterea calificărilor și competențelor a persoanelor care operează în sectorul
turismului de sănătate, aplicarea instrumentelor și a cadrelor europene (European
Qualification Framework) - EQF, (European Credit System for Vocational Education and
Training) Sistemul European de Credite pentru Educație și Formare Profesională - ECVET, și
Europass.
Rezultatul principal a proiectului ECVET – HEALTH TOURISM (Noiembrie 2012 – Octombrie
2014) este definirea și formalizarea pe nivel European (martie 2014) a Memorandumului de
Înțetegere – MoU ECVET, pentru calificarea europeană în domeniul turismului de sănătate,
cu privire la figurile profesionale sectoriale specifice ale Cosmeticianului, Asistent FitnessWellness și Manager în Turismul de Sănătate, descrise în termeni de rezultate ale învățării
(unităti, părți de unitate, puncte de credite asociate), și stabilirea Corespondenței Europene
pentru evaluare, transfer, precum și acumularea a proceselor de rezultate ale învățării
dobândite în contexte formale, informale și non-formale.
Într-adevăr, cu scopul aplicării ECVET-Memorandum de Înțelegere la nivel teritorial și
sectorial, care este esențială pentru a oferi profesioniștilor interesați și stagiarii o
posibilitatea eficientă pentru a obține punerea în transparența și recunoașterea rezultatelor
învățării dobândite descrise de MoU, este necesar că în fiecare țară să se continuă procesul
de MoU aderenta de actorii principali competente și interesate, pornind proiectul cu
aderența partenerilor de proiect și organizații asociate: reprezentații și organizațiile VET, și,
de asemenea, SMEs-urilor, sectorului turismului de sănătate la nivel național, regional și
local (în Ungaria Várnai Consulting Oktatási és Munkaerő-piaci Szolgáltató Nonprofit Kft.,
International Wellness Institute Wellness – Fitness Oktatási Központ and EFEB Üzleti
Szakközépiskola; în Italia Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa; în Romania
COLEGIUL TEHNIC “TRAIAN VUIA”; în Slovakia Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom
maďarským - Szakközépiskola)
(în Ungaria, asociație privată competentă în turismul de sănătate la nivel național, Asociația
Maghiară a Marketingului în Turismul de Sănătate și organizațiile europene specializate în
communicări (Diesis Coop scrl-fs din Belgia).
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Implicarea în MoU-ECVET a noi figure de cheie competente și interesate este foarte
important pentu că au un efect asupra posibilitatea și cu privire la extinderea preconizată a
procesului ECVET: de exemplu participarea a instuțiilor publice competente în VET va
determină extinderea teritorială a aplicațiilor MoU, în timp ce participarea partenerilor
sociale și VET sunt fundamentale ca să fie asigurată pentru profesioniști și cursanții
oportunități concrete a aplicări a prevederilor stabilite în MoU, în ceea ce privește
recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării, legate de punctele de credite ECVET
realizate în conformitate cu certificare națională și regională privind regulile și procedurile de
a modurilor de validare a învățarea formală non-formală și informală, organismele de
calificare.

POLITICI RECOMANDTE
1) Uniunea Europeană sprijină, prin instumente specifice comune (în special, European
Qualification Framework - EQF, European Credit System for Vocational Education and
Training - ECVET, European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS și Europass)
transparența și recunoașterea rezultatelor învățării și a calificărilor: aplicarea a acestei
instumente și principii de instituțiile publice competente în VET și de partenerii sociale
sectoriale a angajațiilor și a angajatorilor în contexte specifice teritoriale europene, este foarte
important pentru lucrătorii și stagiarii pentru că posibiliatetea concretă a transparenței și a
recunoașterii rezultatelor învățării dobândite este necesară pentru a permite perspectiva unui
mobilitate eficientă în afara granițelor naționale (și la fel regionale, în țările europene-ca și
Italia- în care competența legislativă pentru calificare și certificare se atribuie regiunilor)
sisteme de VET, barierele din calea mobilitate în cadrul unui sistem specific VET și în
special, activitatea economică din cadrul sectoarelor, obstacolele în afara sistemului de
învățământ în special cele legate de recunoașterea rezultatelor învățării dobândite în contexte
informale și non formale.
2) Implementarea și aplicarea experimentală a principiilor comune europene și instrumente
pentru transparență și recunoaștere a rezultatelor învățării și al calificărilor sunt susținute de
UE prin instrumente de finanțare specifice (în special, inițiative în cadrul programului de
învățare continuă Leonardo da Vinci și pănă la 2014, în cadrul noului program Erasmus +),
este foarte important că instituțiile publice competente în VET și parteneri sociale sectoriale
să învețe din rezultatele experimentelor realizate, și deasemenea să participle în programele
acestea.
3) Având în vedere că programele UE care susțin aplicația experimentală și implementare a
principiilor și instrumentelor europene comune pentru transparență și recunoașterea
rezultatelor învățării și a calificărilor, sunt concepute pentru a susține intervenții multilaterale,
integrarea diferite tipuri de organizații publice și private competente și interesate din tări
europene diferite, participarea în aceste programe necesită abordării de rețea, capabil de a
aduna actorii-cheie relevante: instituțiile publice competente în VET, parteneri sociali
interesați din domeniul și furnizorii de VET (și dacă programa permite intervenții pe nivel
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academic, instituțiile publice competente în (HE - Higher Education) Învățământ Superior
precum și furnizorii HE.
Mai mult decât atât, dacă intervenția implică a problemă specifică (ca și turismul în ECVETTurism de Sănătate), această abordare de rețea este nevoit să fie extinsă pentru instituții
publice competente. Pe lăngă, considerănd rezultetele proiectului EVCET-Turism de
Sănătate, această abordare de rețea poate să implică organisme de coordinare, actorii cheie
relevante în VET și sectorul turismului la nivel regional / național / european.
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