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MAP:ECVET projekt
LLP-LdV/TOI/2007/AT/0029
Põhineb tõsiasjal, et Euroopas on praegu väga väike tõenäosus saada meditsiiniassistendi ametikoha
väljaõppe sisule ja kutsele vastastikust tunnustust ja
omaksvõtmist. Kui erandlikud kahepoolsed kokkulepped üksikute Euroopa riikide vahel välja arvata, pole
antud ametikohta esindavatel inimestel hetkel mitte
mingit võimalust oma eriala mõnes teises Euroopa riigis praktiseerida ja vastavat tööluba saada ning see
vähendab tööjõu mobiilsust miinimumini.

Projekti eesmärk
Projekti MAP: ECVET (Arstiabiline – Euroopa kutsehariduse ja koolituse punktisüsteem) sihiks on välja töötada EL meditsiinitöötajate väljaõpet võrdlev
mudel. Eesmärk on tõsta koolituskvaliteeti ning lihtsustada riiklike koolituskavade tunnustamist teistes
EL liikmesriikides. Esmakordselt oleks diagnostika ja
terapeutika assistentidena töötavaid inimesi võimalik võrrelda ja saada vastastikulist tunnustustust ning
omaksvõtmist. See vähendaks Euroopa Liidu tööjõuturu ebavõrdsust.

Põhiprintsiibid

Projekti programm

Meditsiinitöötajate assistendid moodustavad suure protsendi
meditsiiniasutuste töötajatest. Projekt põhineb olemasoleval
ECVET mudelil (Euroopa kutsehariduse ja koolituse punktisüsteem), mille põhjal töötati välja uus mudel meditsiini valdkonnale. Toetab Euroopa kutsehariduse poliitikat ja edendab selle ülekannet rahvusvahelistesse kutsehariduse süsteemidesse.

Peale oskuste hindamise raamistiku mustandversiooni väljatöötamist ja kutsehariduse ning ülikooli
hindamismudeli kontingeerimist toimus oskuste
hindamise mudeli esmase versiooni kooskõlastamine sihtgrupi ühenduste, koolitusasutuste ja sotsiaalsete partneritega.

Projekti sisu

Lühike pilootimise etapp annab informatsiooni
selle kohta, kas on vajalik enne projekti lõppu
veel materjale kohandada. Projekti lõpus on meditsiinitöötajate väljaõpet võrdlev mudel saadaval partnerriikides. Samuti viib see ECTS mudelis
meditsiinivaldkonnas täiendavate kasutajaliideste
loomiseni.

MAP:ECVET (Arstiabiline – Euroopa kutsehariduse ja koolituse punktisüsteem) projekti tulemusena töötatakse 2009. aasta
lõpuks välja EL meditsiinitöötajate väljaõpet võrdlev mudel.
Oskuste maatriks ühes hindamis- ja võrdlusmudeliga haridusasutustele ja meditsiinitöötajana töötavatele inimestele saab
olema detailne.
Samal ajal töötatakse välja ka ECVET tunnistus ja Vastastikuse
Usalduse Memorandum, mis koosneb MAP:ECVET mudelist,
sellega seotud protsessidest ja kvaliteedikriteeriumitest.

Täiendavat
informatsiooni saab:
Projekti koduleht: www.map-ecvet.eu
Projektijuht:
Petra Herz, DMTF MAS
Tel.: +43/664/8226144,
petra.herz@dmtf.at
Projekti koordinaator: Mag. Robert Herz
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