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Представяне на проекта „MaecVET”
Проектът „MaecVET”, финансиран от Програмата
„Учене през целия живот”, започна през октомври
2012г. Чрез проекта се цели разработване на
документ с показатели за признаване на професиите
масажист и кинезитерапевт в Европа. Този документ
дава възможност за международно сравненяване и
признанаване на професионалните квалификации
на масажиста и кинезитерапевта, и по този начин
увеличава мобилността на работната ръка в Европа.
Целите на проекта „MaecVET” са следните:

на професиите във всяка страна, както и методологията
на описанието им, и сме в процес на завършване на
документа за признаване. В същото време, е-порталът
беше разработен от нашия партньор Mandarin Medien.
Електронният портал е дигитална форма на документа
за признание и ще позволи на потребителя да сравни
своята квалификация с квалификациите в другите странипартньори по проекта. Това ще улесни признаването
на квалификациите и ще подкрепи мобилността на
работната ръка в Европа.

- Описание на учебните единици за професиите
масажист и кинезитерапевт, които ще дадат възможност
за международно сравнение, както и взаимно признаване
на професионалното образование и обучение (ПОО) и
сертификати и дипломи за висше образование.
- Разработване и популяризиране на чисто нов е-портал,
който свързва различните заинтересовани страни
с целевите групи, за да се подобри ПОО и висшето
образование, както и пазара на труда в областта на
професиите масажист и кинезитерапевт в цяла Европа.

Проект “MaecVET” – статукво
През януари ние представихме първия резултат по
проекта „MaecVET”, справка за състоянието във всяка
една партньорска страна. Основан на национални
обзори, в справката се прави преглед на текущото
състояние на Европейската квалификационна рамка
(ЕКР), Европейската кредитна система за ПОО (ЕСПОО)
и Европейската система за натрупване и трансфер на
кредити (ECTS) в осемте страни-партньори. Описани са
най-подходящите програми и рамки за образование и
обучение, които отразяват статуквото на ПОО и висшето
образование за професиите масажист и кинезитерапевт
в Европа.
През май, след втората среща в Уелс, бе създадена
началната страница на уебсайта: www.maecvet.eu. В
нея ше намерите обща информация за проекта „MaecVET” и ще бъдете в течение с дейностите и резултатите
от работата. От уебсайта можете да свалите резултатите
от проекта, както и да се свържете с партньорите по
проекта.
В момента ние сме по средата на процеса на събиране
на данни и описание на професиите масажист
и кинезитерапевт, необходими
за документа с
показатели за признаване на тези професии. По време
на срещите ние уточнихме състоянието към момента

www.maecvet.eu

Среща по проекта в Уелс, май 2013г.

Предстоящи събития
През октомври 2013г. ще се проведе третата среща по
проекта в Лисабон, Португалия. Тогава ще завършим
документа за признанаване и ще обсъдим състоянието
на електронния портал. Успоредно с това ще разгледаме
подробно предстоящите в рамките на втората година
на проекта „MaecVET“ дейности по разпространение и
по-нататъшно изпълнение на електронния портал. Ще
бъдете поканени да тествате електронния портал и да
използвате информацията, съдържаща се в документа
за признаване.

Партньорите по проекта „MaecVET”
Консорциумът по проекта се състои от девет
партньорски организации от осем европейски страни:
Германия, Австрия, Финландия, Унгария, Италия,
Португалия, България и Великобритания. Те са много
компетентни да изпълнят задачите и задълженията на
проекта. Консорциумът включва както частни, така и
държавни организации, което свързва потенциалните
работодатели с доставчиците на ПОО за масажисти
и кинезитерапевти. Партньорите се ангажират да
разработят продукти с високо качество и да използват
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електронния портал като стратегически инструмент за
подобряване на стандартите за образование и заетост
за масажисти/ кинезитерапевти.

и развитието на образованието от основаването си през
1962г. Широкият кръг от обучителни курсове, предлагани
от GYEMSZI, включва и такива по масаж.

BBW Beckmann & Scheller (BBW) е частна образователна
институция в Североизточна Германия, съществуваща
от 1990г. BBW има подчертан опит в обучението на
безработни лица в областта на здравеопазването.

Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Ancona Umberto I, G. Salesi, G.M. Lancisi (AOR) е най-голямата
университетска болница в региона Marche. AOR предлага
специфична учебна единица по рехабилитация, която
включва лечение както за хоспитализирани, така и за
амбулаторни пациенти.
Global Human Development (GHD) е частен доставчик на
ПОО с богат опит в професионалната и образователна
сфери. Персоналът на GHD също така работи върху
изпълнението на ЕСПОО в Португалия. Здравеопазването
(включително масажа) понастоящем е от гоям интерес
за GHD.

Студенти по масаж в BBW

Ausbildungszentrum Bergler (AZB) е основана през
1997г. като професионално училище за масаж. AZB е
първото училище в Австрия, което осигурява обучения
за „медицински масажист” и „масажист терапевт”,
позовавайки се на новите закони и наредби.
Karier Oy е малка организация, работеща в областта на
социалните и здравни грижи. Karier Oy изнася лекции
и предлага обучение и рехабилитационни услуги по
физиотерапия, масаж, хидротерапия и др.

Сдружение ДИА-Спорт (DS) е основано през 1995г.
като неправителствена организация, представена
в няколко района в България. Основни области на
дейност на сдружението са професионалното обучение
и образование за възрастни, здравеопазване, социална
интеграция на групи в неравностойно положение,
гражданско общество.
Coleg Llandrillo of Grŵp Llandrillo Menai е колеж с
приблизително 25 000 студенти по различни дисциплини,
като Здраве и благоденствие, Козметика, Хотелиерство,
Туризъм, Бизнес мениджмънт, Социални грижи и
Технологии.

GYEMSZI играе водеща роля в Унгария в областта на
здравното образование, продължаващото образование

Mandarin Medien е интернет агенция с 25 души персонал.
Компанията акцентира върху следните области: бизнес
уебсайтове, електронна търговия, маркетинг, социални
медии, видео и анимация и приложения за мобилни
телефони.

ПРОМОТОР НА ПРОЕКТА

ЗА КОНТАКТИ

BBW Beckmann & Scheller (DE)
www.bbwkg.de

info@maecvet.eu
www.maecvet.eu

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА
Ausbildungszentrum Bergler (AT)
www.bergler.at

Global Human Development (PT)
www.ghd.pt

Karier Oy (FI)
www.karier.fi

DIA-SPORT Association (BG)
www.dia-sport.org

GYEMSZI (HU)
www.gyemszi.hu

Grwp Llandrillo Menai (UK)
www.gllm.ac.uk

AOR (IT)
www.ospedaliriuniti.marche.it

Mandarin Medien (DE)
www.mandarin-medien.de
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