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A MAP:ECVET projekt

LLP-LdV/TOI/2007/AT/0029
azzal a problémakörrel foglalkozik, hogy jelenleg alig van lehetőség az egészségügyi szakképesítések és végzettségek kölcsönös
elismerésére, illetve az oktatási tartalmak összehasonlítására Európában. Néhány esetleges
kétoldalú szerződéstől eltekintve az egészségügyi szakemberek számára nincs lehetőség arra,
hogy tevékenységüket más európai országban
végezzék szakmai végzettségük megfelelő elismerése mellett. Mindez jelentősen csökkenti a
munkaerő mobilitását; ezzel együtt az érintett
csoport személyes szabadsága is nagymértékben korlátozott.

A project célja
az egészségügyi szakképesítések oktatási tartalmának összehasonlítását és kölcsönös elismerését célzó módszer kifejlesztése, mely végeredményképpen európai szakképesítések és
európai bizonyítvány bevezetését eredményezi.
Elsőként a diagnosztikai és a terápiás szakterületek lesznek összehasonlíthatók, így a kölcsönös elismerés és a kreditek meghatározása
ebben a szektorban történik meg. A folyamat
segítségével a munkaerő-piaci egyenlőtlenségek
kezelhetővé válnak.

Alapelvek

Projekt Program

Az egészségügyi szakképesítések és szakdolgozók az
egészségügyi intézmények és rendelők dolgozóinak
nagy százalékát teszik ki. Projektünk az ECVET (Európai
Szakképzési és Oktatási Kredittranszfer Rendszer) modellen alapszik; az egészségügyi szektorra alkalmazva. Mindez támogatja az európai szakképzési politika
megvalósítását és a nemzeti szakképzési rendszereket.

A kompetenciaértékelő keretmátrix első változatának elkészítése és a szakképzésben
illetve felsőoktatásban hozzá tartozó kreditpontok meghatározása után belső projektkonzultációkra kerül sor az érintett szakmai
szervezetekkel, oktatási intézményekkel és
társadalmi partnerekkel a konzorciumon belül.

A project tartalma
A MAP:ECVET (Medical Assistance Profession and European Credit Transfer for Vocational and Educational Training) project az egészségügyi szakképesítések
oktatási programjainak összehasonlítási modelljét fejleszti ki 2009 végére. Mindennek kapcsán egy kompetencialista, valamint az oktatási intézmények és az
érintett szakemberek értékelésének modellje kerül kidolgozásra.
Ezzel párhuzamosan ECVET Bizonyítvány és Kölcsönös
Bizalomról szóló Nyilatkozat megszövegezése is megtörténik, mely a jövőben kötelezi az aláíró intézményeket a meghatározott folyamatok és minőségi sztenderdek betartására az ECVET alkalmazása során.

Egy rövid tesztelési szakasz során információt kapunk az alkalmazáshoz szükséges
intézkedésekről, melyeket beépítünk a végleges eredményekbe. A projekt végére az
egészségügyi szakképesítések összehasonlítására és kölcsönös elfogadására szolgáló keretmátrix készül el. Mindez alapot szolgáltat
a felsőfokú egészségügyi szakterületek ECTS
modelljének továbbfejlesztéséhez is.
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