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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:
- 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.

обучението, знания, компетентности и умения.
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Онлайн порталът съществува от януари 2014г. и предлага
разнообразие от услуги за различни целеви групи и
заинтересовани лица. Той свързва хората, търсещи
работа, работодателите, институциите, предлагащи
обучения и оторизиращите институции, за да бъде
насърчена мобилността на работната ръка в Европа.

- 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 – Състояние към настоящия
момент
През октомври 2013г. всички партньори по проекта
MaecVET се срещнаха на третата среща по проекта, която
се състоя в Лисабон, Португалия.
На тази среща беше представена първата работна
версия на е-портала www.eucapo.eu на английски
език от партньора Mandar¬in. Повечето документи за
признаване на професиите масажист и кинезитерапевт
на английски език бяха завършени от партньорите по
проекта. По-нататъшните стъпки за разработване на
документа за признаване на професиите масажист и
кинезитерапевт също бяха обсъдени. Общо до момента
от осемте партньори бяха описани

e-portal Eucapo www.eucapo.eu

За търсещите работа:
- сравнете Вашата квалификация
- намерете програми за професионално обучение
- търсете предложения за работа в цяла Европа
- създайте личен профил
За работодателите:
-предложете свободни работни места
- създайте професионален/ бизнес профил
- намерете подходящите служители
За институциите, предлагащи обучения:
- предложете обучителни курсове на хората, търсещи
работа от цяла Европа
- обучителни курсове: пълни професионални курсове
или само по отделни модули, които отговарят на
преквалификационните показатели за всяка държава в
Европа

Среща по проекта в Лисабон, Португалия – октомври 2013г

тринадесет разновидности на професията масажист и
осем разновидности на професията кинезитерапевт,
използвайки ECVET/ ECTS показатели за резултати от

www.maecvet.eu

За оторизиращите институции:
- сравнявайте в е-портала: учебните резултати, учебните
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програми, правните рамки и класификациите по
Европейската квалификационна рамка (ЕКР)

Досега
Започнаха промотиращите проекта срещи на
национално равнище. Английската бета версия на
е-портала е понастоящем във фаза на превеждане на
всеки от националните езици на страните партньори
по проекта. Освен това другите елементи на е-портала
са в непрекъснато развитие и обновяване. При това
все още се работи върху редактирането на документа
за сравняване и признаване на професиите масажист
и кинезитерапевт и идентифицирането на професиите
една спрямо друга. Сега имате възможността да
се регистрирате на е-портала www.eucapo.eu и да
разберете различните функции и да видите повече
подробности. Моля имайте предвид, че е-порталът е
все още в процес на обработка и е възможно не всички
функции да работят на 100%. Това ще бъде преодоляно
в следващите няколко дни. След Вашето първо
впечатлениe от Eucapo, бихме желали да Ви помолим

e-portal Eucapo www.eucapo.eu

До края на април ще качим в е-портала всички
преводи на партньорите по проекта. Порталът ще бъде
достъпен на езиците на всички страни партньори по
проекта. По този начин заинтересованите лица могат да
започнат отсега да сравняват различните квалификации
за масажист и кинезитерапевт в своите страни. Крайният
документ за признаване на професиите масажист и
кинезитерапевт ще бъде разработен на всички езици
на страните партньори във форма, подходяща за
принтиране.

www.eucapo.eu/en/feed- В средата на май ще се проведе четвъртата среща
back, така че да можем да аранжираме потребностите по проекта в Анкона, Италия. Всички партньори ще
на целевата група по-ефикасно. На уебсайта на проекта оценят предходните работни фази и ще обсъдят
MaecVET www.maecvet.eu можете да намерите цялата крайния етап на проекта. Най-важните опорни точки
важна информация за етапите на проекта и можете да са Зелената книга, стратегически подход за развитие и
се свържете към е-портала и да дадете обратна връзка. маркетинг на проекта, Международната конференция
- събитие, което има за цел да покаже резултатите от
проекта MaecVET и е-портала Еucapo, финалната среща
и накрая - договорните условия за продължаването и
за Вашата обратна връзка

поддържането на е-портала Eucapo след края на проекта.

Предстоящи дейности
ПРОМОТОР НА ПРОЕКТА
BBW Beckmann & Scheller (DE)
www.bbwkg.de

ЗА КОНТАКТИ
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

www.maecvet.eu

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация
отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде
търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

