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MaecVET - projektin esittely

Osaamisen tunnistamisen kartta

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:
- 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.

E-Portal Eucapo www.eucapo.eu

Työnhakijoille:

MaecVET- missä mennään nyt?

- vertaile tutkintoasi

Lokakuussa 2013 kaikki partnerit tapasivat kolmannessa
projektikokouksessa Lissabonissa, Portugalissa. Tässä kokouksessa esiteltiin ensimmäinen versio e-portaalista, jonka
nimeksi ja osoitteeksi tulee www. eucapo.eu. Portaali esiteltiin partnerin Mandarin toimesta. Useimmat hieronnan ja
fysioterapian alan ammatit on tehty eräänlaisiksi oppimiskartoiksi.

- täydennä ammatillista tutkintoasi erilaisten ohjelmien avulla
- etsi työtarjouksia eri puolilta Eurooppaa
- luo henkilökohtainen profiili tietokantaan.

Työnantajille:
- tarjoa työtä
- luo yritysprofiili tietokantaan
- löydä sopivia työntekijöitä

Koulutusta tarjoaville tahoille:

Projekti-kokous Lissabonissa, Portugalissa, lokakuu 2013

Kokouksessa keskusteltiin projektin tulevaisuudesta. Yhteensä 13 hieronnan alan ja 8 fysioterapian alan ammattia
on kuvat tu ECVET/ECTS- mukaisesti. Oppimisen aihiot, tiedot, kompetenssit sekä taidot yhteensä kahdeksasta maasta
on nyt kuvattuna.

www.maecvet.eu

- tarjoa koulutusta työnhakijoille eri puolilta Eurooppaa
- Koulutusmahdollisuuksia ja kursseja: täydennä yksittäisiä
ammatillisia koulutuksia tai moduuleja, jotka sopivat ammatilliseen työnkuvaan jokaisessa Euroopan maassa.

Viranomaistahoille (tutkinnon myöntävät tahot):
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- Vertaile e-portaalissa: oppimistuloksia, opetussuunnitelma,
lain määräykset ja EQF-luokittelu

Parhaillaan tapahtuu
Kansallinen promootio on alkanut. Englanninkielinen betaversio portaalista on käännettävänä eri kielille osallistujamaista. Lisäelementtejä portaaliin luodaan ja päivitetään
jatkuvasti. Edelleen osaamisen tunnistamiseen liittyviä
ammatteja on työn alla. Sinulla on jo mahdollisuus rekisteröityä käyttäjäksi portaalissa osoitteessa www.eucapo.eu
ja tutustua erilaisiin toimintoihin. Huomaa että portaali on
edelleen työn alla kaikki toiminnot eivät välttämättä pelaa

100% teholla. Nämä ratkaistaan seuraavien päivien aikana.
Kun olet tutustunut sivuun, toivomme palautetta osoitteessa
www.eucapo.eu/en/feedback, jotta voimme palvella vieläkin tehokkaammin kohderyhmäämme.
Projektin verkkosivuilla www.maecvet.eu löydät muuta
tärkeää tietoa projektista ja sen vaiheista. Voit linkata sieltä
itsesi e-portaaliin ja palautteeseen.

Tulevia tapahtumia
Huhtikuun loppuun mennessä lataamme sivuille kaikkien
partnerien käännökset. Sen jälkeen sivusto löytyy kaikkien
partnerimaiden kielillä. Ihmiset voivat alkaa vertailemaan erilaisia pätevyyksiä hieronnan ja fysioterapian aloilla.
Osaamisen tunnistamiseen liittyvä käsikirja tehdään myös
printattuna. Toukokuun puolivälissä projektin neljäs kokous
järjestetään Italiassa, Anconassa. Kaikki partnerit arvioivat
tehdyn työn ja keskustelevat projektin viimeisistä vaiheista.
Tärkeimpiä aiheita ovat Vihreä Paperi, strategia projektin
kehittämiseen ja markkinointiin, kansainvälinen seminaari,
joka esittelee projektin tuotokset sekä e-portaalin viimeisessä kokouksessa sekä järjestelyt projektin tuotosten säilyttämisessä ja jatkuvuudessa projektin loppumisen jälkeen.

Feeback www.eucapo.eu/en/feedback

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

YHTEYSTIEDOT
info@maecvet.eu
www.maecvet.eu

PROJEKTIN PARTNERIT
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

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta vastaa ainoastaan sen
laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.

