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A MaecVET projekt bemutatása
A MaecVET projektet az Élethosszig Tartó Tanulás Program¬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

e-portal Eucapo / kölcsönös elismerési térkép
Az e-portál 2014 januárja óta érhető el és a szolgáltatások
széles skáláját kínálja a különböző célcsoportok számára.
Összeköti az álláskeresőket, munkáltatókat, képzőhelyeket
és elismertető hatóságokat, hogy Európában a legjobb
munkaerő mobilitási eredményeket érjék el.

szak¬képesítésének nemzetek közötti összehasonlítását ez
által növelve a munkaerő mobilitást Európa-szerte. A MaecVET projekt célja:
- a masszázs / gyógytornász szakma oktatási egységei ere¬dményének 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
ös¬szeköti a különböző résztvevőket és célcsoportokat
egymás¬sal, annak érdekében, hogy Európa-szerte továbbfejlessze a szakképzést és a felsőoktatást, valamint a
munkaerő-piaci helyzetet a masszázs/gyógytornász szakmák területén.
MaecVET - Status Quo
A MaecVET projekt keretében a harmadik projekt megbeszélésünkre került sor 2013 októberében, Lisszabonban (Portugália). A találkozón került bemutatásra az e-portal www.
eucapo.eu első, draft verziója angol nyelven a Mandarin
ügynökség prezentálásában. A projektben részt vevő országok masszázs és gyógytornász szakmák adatgyűjtésének és
leírásának időszaka befejeződött. A munka folytatásaként a
kölcsönös szakképesítés elismeréséhez szükséges kézikönyv
angol nyelven elkészült. Összességében 13 masszázs és 8
gyógytornász szakma ECVET/ECTS „egységes tanulmányi eredmények, tudás, kompetenciák és készségek” leírása
történt meg a nyolc partnerország közreműködésével.

e-portal Eucapo www.eucapo.eu

Álláskeresőknek:
- hasonlítsa össze a végzettségeket
- találjon szakmai képzési programokat
- keressen álláslehetőséget Európa-szerte
- hozzon létre személyes profilt
Munkáltatók számára:
- hirdesse meg szabad állásait
- hozzon létre vállalati profilt
- találjon megfelelő alkalmazottakat
Képzőhelyeknek:- ajánlja tanfolyamait más, európai országokból származó
álláskeresőknek
- tanfolyamok: lehetnek teljes szakképzési tanfolyamok vagy
egy-egy, más európai országok végzettségéhez illeszkedő,
megfeleltetett modulok
Az elismertető hatóságoknak:- hasonlítsa össze az e-portálon: az oktatási kimenetek jellemzőit, tanterveket, jogi kereteket és az EQF osztályozást.

Projekt megbeszélés Lisszabonban 2013. október

www.maecvet.eu
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Aktualitás
A hazai projektbemutató workshopok szervezése elkezdődött. Az e-portál angol nyelvű béta verzióját jelenleg
fordítjuk valamennyi résztvevő ország nyelvére, továbbá az
e-portál egyéb elemeit is folyamatosan fejlesztjük és frissítjük. Ezen kívül még mindig dolgozunk a kölcsönös elismerési
térkép és a szakmák közti azonosság szerkesztőségi felülvizsgálatán. Lehetőség van arra, hogy minden érdeklődő
regisztrálja magát az e-portálon (www.eucapo.eu), és megismerje a különböző funkciókat, további részleteket. Kérjük,
vegye figyelembe, hogy az e-portál még kidolgozás alatt van
és lehetséges, hogy nem minden funkció működik 100%osan. Ezt a problémát az elkövetkező napokban orvosolni
fogjuk. Arra szeretnénk kérni a kedves felhasználókat, hogy
az Eucapo-ról alkotott első benyomását ossza meg velünk és
jelezzen vissza (www.eucapo.eu/en/ visszacsatolás) annak
érdekében, hogy megfelelően figyelembe vehessük a célcsoport igényeit.

A MaecVET projekt honlapján (www.maecvet.eu) megtalálható az összes fontos információ a projekt szakaszairól,
valamint lehetőség van arra, hogy minden érdeklődő regisztrálja magát az e-portálra és visszajelzést küldjön a portál
működéséről.

Jövőbeli tevékenységek
Április végéig szeretnénk feltölteni a partnerek fordításait
az e-portálra. Ezt követően az e-portál minden projektben
résztvevő partner anyanyelvén elérhető lesz. Így az érdeklődők elkezdhetik összehasonlítani a különböző képesítéseket a masszázs és a gyógytornász szakmák esetében. A
kölcsönös elismerési térkép az adott ország nyelvén nyomtatott formában is elérhetővé válik.
Május közepén sor kerül sor a negyedik projekttalálkozónkra Anconában, Olaszországban. E találkozón valamennyi
partner értékeli majd a korábbi munkafázisokat és megvitatják a projekt végső fázisának feladatait. A legfontosabb pontok a zöld könyv, a projekt fejlesztéseinek és népszerűsítésének stratégiai megközelítése; a nemzetközi konferencia,
amely esemény arra szolgál, hogy bemutassa a MaecVET
projekt eredményeit és az Európai Karrier Portált (Eucapo);
továbbá a záró találkozó és végül a szerződéses megállapodások aláírása, melynek célja az e-portál folyamatos fejlesztése és fenntartása a projekt befejezését követően.

Feeback www.eucapo.eu/en/feedback
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BBW Beckmann & Scheller (DE)
www.bbwkg.de
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www.maecvet.eu

PROJEKT PARTNEREK
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
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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.

