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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:

партньори. За да се отразят ECVET точките, беше договорено, че
всеки партньор ще изчисли ECTS точките в неговата държава.
Крайният вариант е представен в Eucapo портала за всяка
професия. От ноември 2014г., платформата Eucapo също така е
активна на седемте езика на партньорите по проекта.

- 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.
- 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.
Международна конференция в Шверин

Международна конференция

проектен екип в Шверин в замъка, Германия

MaecVET - Eucapo е-портал
Е-порталът с наименование Eucapo, www.eucapo.eu, е активен
в интернет от януари 2014г. Е-порталът предлага набор от
услуги за различни целеви групи като работещи, работодатели
и институции, предлагащи обучения. Е-порталът свързва
търсещите работа, работодателите, институциите, предлагащи
обучения, с цел да се подобри пазара на труда и да се повиши
мобилността в Европа. По време на срещата на партньорите
през май 2014г. в Анкона, Италия, крайната версия на английски
език на платформата www.eucapo.eu вдъхнови всички

www.maecvet.eu

На 3 март 2015г., се проведе Международна Конференция
на тема ECVET (система за признаване и сравняване на
професионалното обучение) за професията масажист в Шверин,
Германия. На този специален ден бяха поканени да присъстват
различни целеви групи като Министерството на труда,
равенството и социалните дела, Националният координиращ
орган за ECVET, управителят на немската Камара за индустрия
и търговия, представители на немската асоциация Paritätischen Wohlfahrtsverbandes в Mecklenburg- Западна Померания,
компании, свързани със здравеопазването и обученията в
сектора на здравеопазването. Участниците получиха обща
представа за целите на проекта в различните му фази, функциите
и предимствата на платформата Eucapo и презентация за
възможностите на портала. Партньорът от Великобритания,
Уелс, представи кратко описание на инструментите на ЕС - ECVET, ECTS и NQF в рамките на проекта. Добавената стойност на
проекта за работодатели и работещи в сектора здравеопазване
беше онагледена от Националният координиращ орган за ECVET
в Германия. След презентацията се състоя дискусионен форум от
представителите здравеопазването и партньорите по проекта,
с цел да се сподели опит от учебния процес с други участници.
Накрая, конференцията приключи с работа в мрежа, където
делегатите можеха да обменят своя опит с другите участници и с
партньорите от проекта.
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MaecVET – текущи дейности

Зелена харта

В края на проекта партньорите все още са фокусирани върху
национални кампании за популяризиране на проекта и
неговото представяне на важни заинтересовани страни, като
министерства, образователни институции и други ключови
органи. Всеки партньор ще обясни накратко и ще представи
различните ползи от портала Eucapo, като наемане на работа
www.eucapo.eu/bg/3/
или
допълнително
образование
www.eucapo.eu/bg/1/, ще даде информация относно
съпоставимостта на курсовете за масажисти и кинезитерапевти
и ще популяризира проекта.

В края на проекта партньорите обобщиха своите знания,
резултати, препятствия и текущата ситуация в техните държави
относно развитието на ECVET за професионалното образование
и обучение. Тази информация ще предостави известна подкрепа
на политическите стратези, така че прогреса на „Европа 2020“ и
законодателното равнище да бъдат осъществени в рамките на
стратегията на ЕС. Информацията е обобщена в брошура и на
уебсайта www.maecvet.eu/project/project-steps/ - Зелена харта,
активна за сваляне.

Среща с целевите групи

Документ с показатели за признаване на професиите
масажист и кинезитерапевт в Европа
Документ с показатели за признаване на професиите масажист и
кинезитерапевт в Европа www.maecvet.eu/project/project-steps/.

ПРОМОТОР НА ПРОЕКТА

ЗА КОНТАКТИ

BBW in der DAA (DE)
www.daa-schwerin.de

info@maecvet.eu
www.maecvet.eu

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

www.maecvet.eu

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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