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MaecVET project bemutatása

nerünk, a Mandarin Medien végez. Az e-portál a kölcsönös

A MaecVET projektet az Élethosszig Tartó Tanulás Program-

elismerési térkép digitális bevezetése, mely lehetővé teszi a

ja finanszírozza, mely 2012 októberében indult. A MaecVET
célja, hogy fejlessze a masszázs és gyógytornász szakmák
kölcsönös szakképesítés elismerését Európában. Ez a projekt lehetővé teszi a masszázs / gyógytornász szakmák szak-

felhasználó számára, hogy összehasonlítsa a masszázs vagy
gyógytornász szakmai képesítését más országok ilyen irányú
képesítésével. Ez lehetővé teszi a szakképesítés elismerését
és a munkaerő mobilitást Európában.

képesítésének nemzetek közötti összehasonlítását, és ezáltal növeli a munkaerő mobilitást Európa-szerte. A MaecVET
projekt célja:
- a masszázs / gyógytornász szakma oktatási egységei eredményének leírása, mely lehetővé teszi a nemzetek közötti
összehasonlítást, valamint a szakképzési és a felsőoktatási
bizonyítványok és diplomák kölcsönös elismerését;
- egy vadonatúj e-portál fejlesztése és támogatása, mely összeköti a különböző résztvevőket és célcsoportokat egymással, annak érdekében, hogy Európa-szerte továbbfejlessze a
szakképzést és a felsőoktatást, valamint a munkaerő-piaci
helyzetet a masszázs / gyógytornász szakmák területén.

MaecVET - Status Quo
Januárban bemutattuk a MaecVET projekt első eredményét,
a korszerűsítésről szóló jelentést. Nemzetközi vizsgálatok
alapján a korszerűsítési jelentés áttekintést nyújt az EQF,
ECVET és ECTS bevezetéseinek jelenlegi helyzetéről a nyolc
partner országban. Továbbá bemutatásra kerülnek a legrelevánsabb oktatási és képzési programok és keretek, valamint tükrözik a szakképzés és a masszázs és gyógytornász
szakmák felsőfokú oktatásának status quo-ját Európában.
Májusban megalapításra került a projekt honlap a Walesben megtartott második projekt megbeszélést követően:
www.maecvet.eu. Ez háttér információt nyújt a MaecVET projekttel kapcsolatban, és naprakész információval látja el az
érdeklődőket. Itt letölthetőek a projekt eredmények és kapcsolatba lehet lépni a projekt partnerekkel.
Jelenleg a masszázs és gyógytornász szakmák adatgyűjtésének és leírásának időszakában vagyunk, mely a kölcsönös
szakképesítés elismeréséhez szükséges. Megbeszéléseink
folyamán egyezségre jutottunk a szakmák és a leíráshoz
szükséges módszertan terén minden egyes országra vonatkozóan, és most a kölcsönös szakképesítés elismerés végső

Projekt megbeszélés Walesben 2013 május

Jövőbeli tevékenységek
2013 októberében harmadik projekt megbeszélésünk kerül
megtartásra Lisszabonban, Portugáliában. Itt véglegesítjük
a kölcsönös szakképesítés elismerését, és megbeszéljük az
e-portál status quo-ját. Továbbá részletekbe menően megbeszéljük a MaecVET projekt második évét, melynek jellemzője disszeminációs tevékenység lesz, valamint az e-portál további bevezetését. Felkérjük majd Önöket, hogy teszteljék az
e-portált, annak érdekében, hogy kihasználják a kölcsönös
elismerési térkép által nyújtott információt.

MaecVET partnerség
A MaecVET partnerség nyolc európai ország kilenc partneréből tevődik össze: Németország, Ausztria, Finnország,
Magyarország, Olaszország, Portugália, Bulgária és az Egyesült Királyság. Mindannyian kiválóan felkészültek arra, hogy
a MaecVET projekt feladatait ellássák. A partnerek között
vannak magánszervezetek és köztestületek, melyek összekötik a potenciális munkáltatókat a masszázs és gyógytornász
szakoktatási és szakképzési szolgáltatókkal. A partnerség
elkötelezett abban a tekintetben, hogy magas minőségű
terméket állítson elő, és hogy az e-portált mint stratégiai

simításán dolgozunk.

eszközt használja, hogy fejlessze az oktatás és a masszőr /

Ezzel egyidejűleg az e-portál is fejlesztésre kerül, melyet part-

gyógytornász alkalmazásának színvonalát.

www.maecvet.eu
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A BBW Beckmann & Scheller (BBW) 1990 óta működik mint

az 1962-ben történt megalapítása óta. A GYEMSZI széleskörű

magán oktatási intézmény Északkelet Németországban.

képzési kurzusai különböző masszázs tanfolyamokat tartal-

BBW speciális tapasztalattal rendelkezik az egészségügyi

maznak.

szakmákkal rendelkező munkanélküli személyek továbbkép-

Az Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti An-

zése terén.

cona Umberto I, G. Salesi, G.M. Lancisi (AOR) a legnagyobb
egyetemi kórház Marche régióban. Az AOR-on belül működik egy speciális Rehabilitációs Osztály, mely rehabilitációs
kezelést kínál fekvő- és járóbetegeknek.
A Global Human Development (GHD) egy magán szakképzési szolgáltató, mely átfogó tapasztalattal rendelkezik szakképzési és oktatási ügyekben. A GHD munkatársai az ECVET
rendszer bevezetésén is dolgoznak Portugáliában. A GHD
jelenlegi tevékenységi köre az egészségügy és gondozás (beleértve a masszázst) területe.
A DIA-SPORT Association-t (DS) 1995-ben nem kormányzati
szervezetként alapították, mely Bulgária számos régiójában
képviselteti magát. Fő tevékenysége szakképzés és felnőtt-

Masszázs hallgatók a BBW-n

képzés az egészségügyi és társadalmi integráció terén hátrá-

Az Ausbildungszentrum Bergler (AZB) fmasszázs szakiskola 1997-ben került megalapításra. Az AZB volt az első iskola
Ausztriában, mely „orvosi masszőr” és „masszőr terapeuta”
képzést nyújtott, válaszul az új törvényekre és jogszabályokra.

nyos helyzetű csoportok és polgári társadalmak számára.
A Coleg Llandrillo of Grŵp Llandrillo Menai egy kb. 25.000
hallgatói létszámmal működő főiskola, olyan területeken, mint az egészségügy és jólét, haj- és szépségápolás,
vendéglátás és turizmus, üzleti menedzsment, társadalmi

Karier Oy egy olyan kisvállalkozás, mely a szociális és egészségügy területén tevékenykedik. Karier Oy előadásokat tart
és oktatási és rehabilitációs szolgáltatást kínál a fizioterápia,
masszázs, hidroterápia, stb. területén.

gondoskodás és technológia.
A Mandarin Medien egy 25 fős személyzetet foglalkoztató
ügynökség. A céggel kapcsolatban az alábbi pontokat kell
kiemelni: üzleti weboldal, e-kereskedelem, teljesítmény mar-

A GYEMSZI vezető szerepet tölt be Magyarországon az egész-

keting, közösségi média, videó és animáció, valamint mobil

ségügyi oktatás, továbbképzés és oktatásfejlesztés területén

alkalmazások.
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az
abban foglaltak bárminemû felhasználásért.

