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MaecVET Projektin esittelu
MaecVET projektia on rahoitettu Elinikäisen Oppimisen ohjelmasta. Ohjelma käynnistyi lokakuussa 2012.
MaecVET tähtää hierojan ammatin sekä fysioterapeutin ammatin tutkintojen ammattitaidon tunnistamiseen. Ammattitaidon vaatimuksen kootaan kartaksi,
joka mahdollistaa maiden välisen vertailun ja ammattitaidon tunnistamisen ja mahdollistaa ja lisää näin ollen työvoiman liikkuvuutta Euroopassa. MaecVET projektin tavoitteet ovat:

Euroopan maissa. Tämä nopeuttaa vaatimusten tunnistamista ja tukee työllistymistä ja sen liikkuuvuutta
Euroopassa.

- Oppimistuotosten kuvailu hieronnan / fysioterapian
alueilla. Tämä kuvailu mahdollistaa kansallisen vertailun ja VET tunnistamisen sekä korkeampien koulutusten todistukset.
- E-portaalin kehittäminen ja edistäminen. Portaali
kokoaa erilaisia linkkejä kohderyhmästä. Portaali parantaa kohderyhmien ammatillista sekä korkeampaa
koulutusta ja edistää työllistymistä Euroopassa.

MaecVET - projekti Nykytila
Tammikuussa 2013 valmistui projektin ensimmäinen
tuotos, nykytilan kartoitus. Pohjautuen kansallisiin
raportteihin, nykytilan kartoitus kuvailee EQF, ECVET ja
ECTS tilanteen kahdeksassa partneri-maassa. Kartoituksessa myös kuvaillaan tärkeimmät koulutusohjelmat ja niiden sisältö.
Toukokuussa 2013 projektin Wales-kokouksen jälkeen julkaistiin projektin verkkosivut: www.maecvet.eu.
Sivustolla esitellään projektin ja sen taustatekijät. Sivustolta voi mm. ladata asiaankuuluvaa materiaalia
sekä löytää yhteystietoja.
Parhaillaan, projektissa kerätäänn tietoa ja kuvaillaan
hieronnan sekä fysioterapian ammattitaitovaatimukset tunnistamiskäsikirjaksi. Kokouksien välissä kerätään tietoa jokaisesta maasta ja parhaillaan käsikirjaa viimeistellään.
Samaan aikaan, e-portaalia kehitellän partnerimme
Mandarin Medienin toimesta. Portaali on digitaalinen sovellus tunnistamiskäsikirjasta ja se mahdollistaa hieronnan ja fysioterapian koulutusten vertailua

www.maecvet.eu

Projekti-kokous Walesissa, toukokuu 2013

Tulevia tapahtumia
Lokakuussa 2013 on projektin kolmas tapaaminen,
Lissabonissa. Siellä viimeistellään tunnistamiskäsikirja
sekä keskustellaan e-portaalin nykytilasta. Keskustelua jatketaan projektin toisen vuoden (MaecVET) yksityiskohdista. Ne käsittelevät portaalin levittämistoimenpiteitä. Ihmisiä kutsutaan testaamaan portaalia ja
käyttämään käsikirjaa.

MaecVET kumppanuudet
MaecVET projektin kumppanuus käsittää yhdeksän
partneria kahdeksasta Euroopan maasta: Saksa, Itävalta , Suomi, Unkari, Italia, Portugali, Bulgaria, ja Iso-Britannia. Kaikki ovat alan asiantuntijoita ja joukossa on
sekä julkisen että yksityisen puolen organisaatioita.
Kumppanuus mahdollistaa korkealaatuiset tuotokset
sekä e-portaalin eteenpäin kehittämisen hieronnan ja
fysioterapian työllistämisen sekä koulutuksen saroilla.
BBW Beckmann & Scheller (BBW) on 1990 perustettu yksityinen koulutusorganisaatio Pohjois-Saksasta.
BBW omaa vankan kokemuksen työttömien kouluttamisessa sosiaali – ja terveysalalla.

MaecVET
ECVET portaali - hieronnan alan ammattien
tunnistamiseksi ja edistämiseksi Euroopassa
Projekti nro: 527330-LLP-1-2012-1-DE-LEONARDO-LMP

uutiskirje 1 / syyskuu 2013
Ausbildungszentrum Bergler (AZB) perustettiin vuonna 1997 hierojan ammatillista koulutusta varten. AZB
oli ensimmäinen koulu Itävallassa joka tarjosi “lääkinnällistä hierontaa” ja “ hierontaterapeutin” koulutusta
Itävallassa.

Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti
Ancona Umberto I, G. Salesi, G.M. Lancisi (AOR) on
Marchen alueen suurin sairaala. Sairaalassa toimii
kuntoutusyksikkö, tarjoten kuntoutusta sekä sairaalassa oleville että klinikkamaisesti toimien.
Global Human Development (GHD) on yksityinen ammatillisen koulutuksen tarjoaja. GHD:n henkilökunta
työskentelee myös ECVET-systeemin käyttöönoton
kanssa Portugalissa. Terveydenhuollon koulutus sisältäen hierontakoulutuksen on yksi isoimmista GHD:n
aloista.
DIA-SPORT Association (DS) perustettiin vuonna 1995.
Ammatillinen koulutus, aikuiskoulutus, terveys, sosiaalinen integraatio sekä vammaisasiat ovat DS:n osaamisalueita.

Hieorja opiskelijoita BBW:llä

Karier Oy on pieni sosiaali- ja terveysalan pk-yritys,
joka työskentelee koulutusta, kehittämistä, kuntouttamisen parissa. Karier Oy toimii verkostomaisesti erilaisten organisaaatioiden kanssa yhteistyössä.

Coleg Llandrillo of Grŵp Llandrillo Menai on 25 000
opiskelijan college Walesissa. Oppilaitoksessa voi opiskella mm. Terveydenhuoltoa ja hyvinvointia, kauneusja hiusaloja, turismia, liikkeenjohtoa, sosiaalihuoltoa ja
teknologian aloja.

GYEMSZI:llä on ollut iso rooli Unkarin koulutuskentässä jo vuodesta 1962. Terveydenhuollon koulutus, jatkokoulutus sisältävät muun muassa hieronnan kursseja ja koulutusta.

Mandarin Medien on 25-henkinen internetin liittyvien
toimintojen yritys, joka työskentelee mm. Seuraavien
asioiden parissa: verkkosivut, e-markkinointi, sosiaalinen media, video ja animaatio sekä mobiilisovellukset.
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Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta vastaa ainoastaan sen
laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.

