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Egészségügyi szolgáltatásokat támogató szakmacsoport
Az e-learning-ben ez teljesen egyéni. Például az
általam is tutorált Egészségügyi alapismeretek modulban mindenkinek 400 napja van, hogy befejezze
a képzést. Ez az intervallum nagyon tág határokat biztosít a felkészüléshez és a köztes vizsgák letételéhez.
A felnőttképzésben hatalmas szabadság rejlik, így elég
nagy különbségek vannak. A tanulás ütemét elsősorban a tanuló határozza meg.
A képzés felépítéséből következik egy logikus tanulási útvonal, ami több alkalommal egyéb hasznos
instrukciókkal is ki van egészítve, mintegy javaslatként,
vagy jó tanácsként. Ezeket betartva logikusan lehet
felépíteni a tudást.
A tutor igazán abban tud segíteni, hogy felhívja a figyelmet a fontos részletekre és a gyakorlati tapasztalatait osztja meg, hiszen azok az elméletből nem
következnek. Van olyan tanulónk, aki akár egy hónap
alatt is befejezi a képzést, van akinek a 400 nap is éppen csak elegendő…
Mit jelent mindez számodra a gyakorlatban?
A képzésbe való belépéskor üdvözlöm az újonnan
érkezőt, és megosztom vele az egyéb elérhetőségeimet is. Innentől fogva nála a labda. Amikor kérdése van
a tananyaggal vagy a technikai részletekkel kapcsolatban akkor kereshet, én pedig rövid határidővel – áltában pár órán belül – válaszolok. A konzultáció alapvetően e-mailen zajlik, így a tutor bármikor elérhető kell,
hogy legyen, persze ésszerű határok között.
Mennyire fogékony a mai ember a távoktatási képzési formára? Tényleg lehet érezni a sokszor emlegetett generációs különbségeket?
Azt hiszem a generációs különbségek egyre kevésbé érzékelhetőek. A távoktatás egyre népszerűbb, főleg a benne rejlő rugalmas lehetőségek miatt.
Az emberek többsége a klasszikus frontális oktatáshoz szokott, sokszor az ETI-ben találkoznak először
a távoktatással. Van aki szeretne rendszeres vizuális
kontaktust a tutorral, de ez nehezen valósítható meg,
és az e-learning nem is erről szól elsősorban. Lényegében az tanulók alkalmazkodnak az e-learning-hez, és
jól működik a kommunikáció a „fizikai kontaktus” nélkül is. Ez a tanulási mód önállóságra nevel.
Ezt az önállóságot könnyen meg tudják szokni? Miben szoktál segíteni nekik?
A szabadságot, önállóságot általában szeretik az
emberek. Az én szerepem abban jelentkezik, hogy
ne halogatás és csúszás legyen a vége. Részemről
néha „ránézek” az emberekre és keresem őket, ha látom, hogy például régen járt az illető a rendszerben.
Az is előfordul, hogy a tanulással kapcsolatban kérnek
tőlem tanácsot. A „mit-hogyan” kérdések leginkább
a vizsgákra szoktak fókuszálni. Hiszen mégis csak az
a „kimenet”…
És mivel szoktad motiválni őket a tanulásra? Vannak jól bevált ösztönző módszerek?
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A motiváció mindig nagy kihívás. Szerencsére azért
a felnőttképzésre jellemző, hogy a résztvevők motiváltan érkeznek, valamilyen okból tanulni szeretnének,
végzettséget akarnak szerezni. A mi szerepünk inkább
a motiváció fenntartása, amikor csökken a lelkesedés.
Sok módszer létezik, de általában az ember csak
reagál egy kialakult helyzetre, annak a megoldásában próbál segíteni a tanulónak. Persze ösztönző lehet a határidő, ami a legjobb múzsa, mint tudjuk, vagy
a befizetett pénz, a már befektetett idő.
Mik azok a kurzuselemek, amiket leghasznosabbnak tartasz? Miket szoktak a tanulók leggyakrabban,
legszívesebben használni?
A tananyagon felül a leghasznosabbak mindenképpen az önellenőrző kérdések, ezeket használják is
a vizsgákra való felkészüléshez. A fórumokon gyakran
élénk forgalom alakul ki, egy-egy segédanyaggal kapcsoltban, vagy akár az ETI körüli parkolási lehetőségek
megbeszélésével összefüggésben. Nagyon hasznos, hiszen itt tudnak egymással kapcsolatba lépni a tanulók.
Nagy újdonságot hozott a rendszer azon funkciója,
hogy a külső e-mail címekre is továbbítja a belső leveleket, ezzel nagyban segítve a kommunikációt azokkal
a felhasználókkal, akik ritkábban lépnek be a rendszerbe.
Tudnál esetleg javasolni valamit a jövőre nézve, mivel lehetne még hatékonyabbá tenni a tanulást, megkönnyíteni a munkádat?
Hatékonyabbak akkor lehetnénk, ha a tanulóinkat
több ideig, jobban tudnánk az ETI Virtuális Iskola rendszerében tartani, ami az által érhető el, ha még nagyobb hangsúlyt fektetünk az e-learning tananyagok
készítésére, fejlesztésére.
Természetesen folyamatosan igyekszünk bővíteni
e-tanayagaink repertoárját, és ezt a jövőre nézve is ígérhetem. Köszönöm a beszélgetést és további jó munkát
kívánok!
Duchon Zoltán, Módszertani Főosztály,
GYEMSZI ETI Főigazgatóság

A masszázs szakmák kölcsönös
elismertetése Európában

MaecVET – ECVET Portal for Promotion and Mutual Recognition of Massage Professions in Europe
(527330-LLP-1-2012-1-DE-LEONARDO-LMP).
Meghívó/fogadó személy, intézmény adatai:
– A német főpályázó dr. Michael Schwaiger, MA Ph.D
INIT Developments Ltd. és az osztrák fogadó partner,
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Egészségügyi szolgáltatásokat támogató szakmacsoport
Ezt a német főpályázó a BBW Beckmann & Scheller GmbH & Co. KG (DE) képviseli, a konzorciumi
partnerek pedig: Ausbildungszentrum Bergler
(AT), AOR (IT), Vedaro UG (DE), Global Human Development (PT), Karier Oy (FI), DIA-SPORT Association (BG), GYEMSZI (HU), Coleg Llandrillo Cymru (UK).

Ausbildungszentrum Bergler volt Grazban, 2012.
november 14–16-án a workshop házigazdája.
– A 2012. február 18–19-i amsterdami munkaprogram egyeztetésének eredménye, hogy 2012. október 1-től indult az új német MaecVET gyógymasszőr
nemzetközi projekt, 9 konzorciumi partnerséggel.

Az első workshop célja: a szerződés aláírása, egy
egységes EU kreditrendszerre (EQF, NQF) épülő nemzetközi masszőrképzés kidolgozása volt, amely népegészségügyi célokat és a prevencióra épülő egészséges életmód kialakítását támogatja.
A MaecVET projekt futamideje: 2012. október 1–2014.
szeptember 30. A workshop-on a GYEMSZI képviseletében a MaecVET projekt vezetője, dr. Szögedi Ildikó
vett részt, aki 2009–2011 között a MAPINE nemzetközi
gyógymasszőr projekt vezetője volt.
Dr. Szögedi Ildikó Ph.D, MaecVET projektvezető,
UPI Projektigazgatóság, GYEMSZI

Természetgyógyászati szakmacsoport

Tájékoztató
a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásáról
A MAGYAR KÖZLÖNY 64. számában megjelent az
emberi erőforrások minisztere 1/2012. (V.31.) EMMI
rendelete az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet, és az egészségügyi
szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló
2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról.
Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai
jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosult.
A rendeletben a természetgyógyászat a „KIEGÉSZÍTŐ GYÓGYÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK NEM KONVENCIONÁLIS GYÓGYÁSZATI MÓDOK” címszó alatt jelenik meg.
Itt található a szakterület megnevezése, a szakmakód táblázatban feltüntetve a járóbeteg-ellátás minimumfeltételein belül, a személyi, tárgyi feltételek.
A fülakupunktúrás addiktológus szak nem szerepel
a többi szakterület között.
A GYEMSZI ETI Főigazgatóság megkeresésére az
alábbi állásfoglalás érkezett 2012. október 15-én az
OTH-tól (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalát):
„Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 13§ alapján:
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13§(1) Ha az egészségügyi szakmára nincs meghatározva szakmai minimumfeltétel, ennek kiadásáig az
egészségügyi szolgáltató kérelmére átmeneti működési
engedélyt kaphat.
(2) …A megadott átmeneti működési engedélyben
szereplő szakmai feltételeket az Országos Tisztifőorvosi
Hivatal a honlapján közzéteszi.
Amennyiben a 8047 fülakupunktúrás addiktológiai eljárások szakma végzésére működési engedély kérelmet benyújtó egészségügyi szolgáltató megfelel az Országos Tisztifőorvosi Hivatal honlapján közzétett, átmeneti működési
engedélyek között feltüntetett minimumfeltételeknek, jelenleg működési engedélyt kaphat e tevékenység gyakorlására.”
Mester Tamás Gáborné, Szakképzés Szervezési Főosztály,
GYEMSZI ETI Főigazgatóság

Gyakorlati tanácsok
a természetgyógyászat
eszköztárából
Teafogyasztás a téli hónapokban
Napi folyadékmennyiségünk a téli hónapokban is
meg kell, hogy közelítse a 2 litert. Ez szükséges a szervezet méregtelenítéséhez, az emésztés, a kiválasztás egészséges működéséhez, és nem utolsó sorban ahhoz is,
hogy a bőrünk szép legyen. A hideg napokon egyébként
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Idegennyelvû cikkek

MaecVET
ECVET Portal for Promotion and Mutual Recognition of Massage Professions in Europe

Project No: 527330-LLP-1-2012-1-DE-LEONARDO-LMP
Project Information: MaecVET project is funded by the
European Commission (Lifelong Learning Programme). It
refers to the following situation in massage professions:
there is no valid and comparable data available concerning the content, level, duration, legal frameworks, certifi-

Kick-off meeting in Graz in November 2012

cates and diploma etc. of massage professions in Europe.
Furthermore, there have been no attempts made so far to
establish recognition and accreditation systems for certificates and diplomas of massage professions between the
European countries (EU policies such as ECVET or EQF have
not yet been applied in this area). It is therefore almost impossible for masseur trainees to compare different education offers in Europe and to decide which is the most ap-

propriate one. There is also no assurance that a certificate
or diploma will have a common recognition across Europe.
The aims of MaecVET project are as follows:
– Promoting modern European VET/labour market
policies more intensively throughout Europe.
– Developing basic documents to allow the transnational comparison of massage education and
levels as well as to enable mutual recognition of
VET/higher education certificates and diploma.
– Developing and promoting a brand new online
portal which links various stakeholders and target groups with each other to improve VET/higher education as well as labour market situations in
the field of massage professions across Europe.
Project Promoter: BBW Beckmann & Scheller GmbH
& Co. KG (DE) www.bbwkg.de
Project Partners: Ausbildungszentrum Bergler (AT):
www.bergler.at; Vedaro UG (DE): www.vedaro.com;
Karier Oy (FI): www.karier.fi; GYEMSZI (HU): www.gyemszi.hu; AOR (IT): www.ospedaliriuniti.marche.it; Global
Human Development (PT): www.ghd.pt; DIA-SPORT
Association (BG): www.dia-sport.org; Coleg Llandrillo
Cymru (UK): www.llandrillo.ac.uk
Contact: Ingo Matthäus: matthaeus@bbwkg.de; Linnéa Koop: l.koop@bbwkg.de
MaecVET Project Information: This project has been
funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and
the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.
www.maecvet.eu, Dr. Ildikó Szögedi Ph.D, GYEMSZI–UPI
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