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VEC :

Projekt Leonardo da Vinci Zdravotný turizmus: Proces ECVET na sprehľadnenie a uznanie
vzdelávacích výsledkov a odbornej kvalifikácie v sektore zdravotného turizmu v Európe:

Účasť relevantných kľúčových aktérov.

Vážená pani / Vážený pán,
píšeme Vám vo veci projektu Leonardo da Vinci, ktorý je súčasťou celoživotného vzdelávania EÚ
2007-2013. Tento projekt zahŕňa multilaterálnu intervenciu pre transfer inovácií zameraných na
sprehľadnenie a uznanie zručností a kvalifikácií odborníkov pracujúcich v sektore zdravotného
turizmu. Aplikuje európske rámce ako Európsky kvalifikačný rámec (European Qualification
Framework – EQF) a Európsky systém prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave (European
Credit System for Vocational Education and Training – ECVET).

ZHRNUTIE PROJEKTU
Projektové partnerstvo
Partnerstvo tvoria nasledovné organizácie:
P0: Várnai Oktatási és Könyvvizsgáló Kft. – Maďarsko
P1: Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa – Taliansko
P2: Diesis Coop – Belgicko
P3: COLEGIUL TEHNIC “TRAIAN VUIA – Rumunsko
P4: Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola – Slovensko
P6: International Wellness Institute – Maďarsko
P7: EFEB Üzleti Szakközépiskola – Maďarsko
P8: MeMe – Maďarsko

Čo sa týka významu zamestnanosti, cestovný ruch predstavuje jeden z najdôležitejších ekonomických
sektorov v Maďarsku a v Európe. V rámci turistického sektoru a aktivít sa čoraz väčší dôraz kladie na
zdravotný turizmus.
Cestovný ruch s cieľom uspokojiť požiadavky služieb a produktov spojených s turizmom ponúka
konkrétne a rozširujúce sa pracovné možnosti pre mnoho ľudí v rozsiahlej škále aktivít a kvalifikácií v
európskych krajinách a regiónoch. Tieto kvalifikácie nie sú často bližšie definované z hľadiska ich
vzdelávacích cieľov. Veľmi často sú však usmerňované v prístupe k možnostiam školenia a kvalifikácie
spôsobom obmedzujúcim mobilitu skrz „hranice“ VET systému (medze štátnych / regionálnych
systémov VET, obmedzenia v rámci určitého systému VET, obmedzenia mimo formálneho
vzdelávania).
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Preto sa projektoví partneri (poskytovatelia VET, podnikatelia a neziskové organizácie fungujúce v
oblasti zdravotného turizmu, ktoré majú legislatívne kompetencie v turizme a VET na regionálnej
úrovni) zhodli, že intervencia sprehľadniť a uznať vzdelávacie ciele charakteristické pre profesie
zdravotného turizmu aplikovaním a implementáciou európskych nástrojov a rámcov EQF a ECVET by
predstavovala dôležitý zásah.
Hlavnými aktivitami tohto cieľa sú Memorandum porozumenia (MoU, Memorandum of
Understanding), obsah ECVET (definícia a odborná oblasť v rámci vzdelávacích cieľov, zaradenie do
EQF pomocou štátnych vzdelávacích rámcov a systémov, vytvorenie kvalifikácií v prevoditeľných
jednotkách vzdelávacích cieľov s pridelením kreditov), jeho presadenie (vzdelávacie dohody, kredity,
potvrdenie transferu a kumulácie cez príslušné programy VET a flexibilné nástroje pre potvrdenie,
transfer a uznanie vzdelávacích cieľov dosiahnutých vo formálnych a neformálnych kontextoch),
mainstreaming a multiplikácia týchto výsledkov.
Očakáva sa, že tieto aktivity pozdvihnú mobilitu odborníkov v zdravotnom turizme, čím prispejú k
vytvoreniu všeobecne uznaných kvalifikácií a vzdelávacích štandardov.
Významný je krátkodobý efekt projektu na cieľové skupiny - počas projektu (minimálne 50
odborníkov v zdravotnom turizme z Európy, z čoho 30 v Maďarsku a 10 v každej účastníckej krajine),
a taktiež po ukončení projektu valorizáciou aktivít cielených na verejných a sektorových pracovníkov s
rozhodovacou právomocou, a na spotrebiteľov na miestnej, regionálnej, štátnej a európskej úrovni.

Ciele
Keďže hlavným faktorom obmedzení odborníkov zdravotného turizmu vo vzdelávacích a pracovných
možnostiach, a v mobilite mimo systémov VET je chýbajúca definícia a certifikácia vedomostí a
zručností po celej Európe, cieľom projektu je aplikovať na týchto odborníkov EQF a ECVET, definovať
vzdelávacie ciele tejto kvalifikačnej oblasti, prispôsobiť EQF pomocou štátnych vzdelávacích rámcov a
systémov, vytvoriť prenosné jednotky s kreditmi z kvalifikačných a vzdelávacích cieľov, vytvoriť
príslušné programy VET s flexibilnými nástrojmi na validáciu, prenos a uznanie vzdelávacích cieľov
dosiahnutých vo formálnych a neformálnych kontextoch.
Z týchto úmyslov vychádzajú nasledovné ciele:
analyzovať odborníkov zdravotného turizmu v európskych systémoch VET cestovného ruchu,
klasifikovať ich v rámci EQF v účastníckych krajinách, identifikovať všeobecné parametre odborníkov;
definovať plán aktivít na aktiváciu procesu ECVET pre týchto odborníkov - začínajúc od
zbierania, analýzy, adaptácie už zrealizovaných najlepších praxí ohľadne sprehľadnenia / uznania
zručností / kvalifikácie a aktivácie procesu ECVET;
definovať odborníkov z hľadiska aktivít / úloh / zručností / vzdelávacích cieľových jednotiek /
kreditov ECVET;
definovať a formalizovať (partneri a kompetentné / zainteresované organizácie)
Memorandum porozumenia - MoU ECVET pre odborníkov;
definovať a formalizovať (odborníkmi zdravotného turizmu, zainteresovanými inštitúciami,
školiacimi agentúrami) vzdelávacie dohody ECVET v súlade s MoU, v súlade so vzdelávacími procesmi
vo formálnych a neformálnych kontextoch, a v súlade s príslušnými kreditmi ECVET;
oceniť zapojených odborníkov zainteresovanými školiacimi agentúrami na konci školenia,
kreditmi ECVET vzťahujúcimi sa na vzdelávacie ciele, využívaním Europass-u;
transfer, validácia a akumulácia získaných kreditov ECVET v sektorových / oblastných
systémoch VET zapojených v MoU.
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Európska pridaná hodnota
Vzhľadom na dosah mobility v Európe ponúka návrh s jeho perspektívou ECVET významnú pridanú
hodnotu. V skutočnosti je hlavným cieľom implementácie procesu ECVET zabezpečiť ľahšiu mobilitu
pracovníkov a študentov. A to nielen mimo hraníc systému vytvorených prekážkami v mobilite v
rámci konkrétnych vzdelávacích systémov (t.j. prekážky vo vertikálnej a horizontálnej priestupnosti
medzi časťami systému, obzvlášť medzi vyšším vzdelaním a odborným školením v každej európskej
krajine) a prekážkami pracovníkom mimo školského systému (s prihliadnutím na výsledky
neformálneho vzdelávania, vrátane učenia v práci; takýmto spôsobom môže byť garantované jeho
uznanie, ak je regulované štátnymi a regionálnymi zákonmi), ale taktiež obzvlášť mimo hraníc
štátneho odborného vzdelávania a školiacich systémov (pracovníkom, ktorí strávili školiace obdobia v
niektorých z európskych krajín musia byť tieto obdobia uznané ako súčasť ich školenia aj v ich
vlastnej krajine).
Perspektíva ECVET, ktorá potrebuje prístup na európskej úrovni, toto umožňuje aj mimo regionálnej
a štátnej úrovne.
Európska spolupráca pozdvihnutá týmto projektom s významnou účasťou inštitúcií a neziskových
organizácií fungujúcich v oblasti zdravotného turizmu v Európe a taktiež verejných inštitúcií
kompetentných v cestovnom ruchu a VET a organizácií špecializovaných v problematike VET so
špecifickým know how v prehľadnosti a uznaní zručností a kvalifikácií aj v programoch celoživotného
vzdelávania taktiež poskytne viditeľné benefity z hľadiska generalizácie / prispôsobenia výsledkov na
európskej úrovni.
Projekt sa sústredí na integráciu plánovanej technickej práce na kvalifikačnom plánovanom odbore s
plánovaným procesom poskytovania informácií kľúčovým aktérom. Podobne sa zameria aj na kvalitu,
relevantnosť a efektivitu projektových výsledkov. Taktiež zabezpečí prenos úspešných projektových
výsledkov na vhodné orgány v usmernených miestnych, regionálnych, národných a európskych
systémoch. Zároveň zabezpečí, aby boli tieto výsledky osvojené a aplikované individuálnymi finálnymi
spotrebiteľmi.
Inými slovami, ECVET – projekt zdravotného turizmu potrebuje Vašu účasť fundamentálneho
kľúčového aktéra na verifikáciu a kvalifikáciu našej práce a výsledkov, na zabezpečenie využitia
výsledkov v projektovom období, ako aj po jeho implementácii.
Vzhľadom na vyššie uvedené fakty Vás žiadame o umožnenie stretnutia medzi našimi organizáciami
za účelom dôkladnej diskusie o danej problematike.
S úctou,
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1. ZHRNUTIE ANALÝZY A PRÍPRAVNÝ VÝSKUM
Cieľom druhého pracovného balíka bolo analyzovať a vykonať prípravný výskum v oblasti odborného
vzdelávania v zdravotnom turizme. V rámci prieskumu všetkých päť účastníckych krajín zozbieralo
poznatky o vzdelávaní v oblasti zdravotného turizmu vo vlastných krajinách (pravdepodobne
z vlastného systému odborného alebo iného vzdelávania). Po tejto fáze projektoví partneri
analyzovali najtypickejšie spôsoby a témy vzdelávania. Prvá časť analýzy obsahuje opis profesií /
skupín profesií. Druhá a tretia časť analýzy sa zaoberala otázkami týkajúcimi sa usmerňovania daného
vzdelávania, kompetencií a úrovne EQF školení.
Výsledky prieskumu boli zaujímavé. Prieskum prebiehal v piatich krajinách na základe ich vlastného
vzdelávacieho systému (Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Taliansko a Belgicko). Podľa údajov
projektových partnerov sa zistilo, že neexistuje také vzdelávanie v zdravotnom turizme, s ktorým sa
možno stretnúť v každej krajine. Najbežnejší odbor zastupuje inštruktor fitnes / inštruktor
skupinového fitnes ( v štyroch krajinách z piatich). Vo všetkých štyroch krajinách bolo toto vzdelanie
na úrovni EQF 3. Dostupné je v Maďarsku, Rumunsku, Taliansku a na Slovensku. V Belgicku, ako
v jedinej krajine, danú situáciu nepreverili.
Stabilné vzdelanie reprezentuje pozícia recepčného / recepčnej. Táto profesia existuje v Maďarsku,
v Belgicku, na Slovensku a v Rumunsku. Nejde však o štandardnú profesiu, keďže v Rumunsku je
nazývaná ako hotelový recepčný (EQF 2), a v Maďarsku taktiež , len na vyššej úrovni. Na Slovensku je
to hotelový manažér na úrovni EQF 6. Situácia sa tiež odlišuje v Belgicku, kde existuje kurz
recepčného wellness na úrovni EQF 1.
V Maďarsku, v Rumunsku, v Taliansku a na Slovensku existuje pozícia manažéra pre šport a voľný
čas. Napriek tomu, že ide o rovnakú kategóriu, v každej krajine je odlišná úroveň. V Maďarsku sa
takéto vzdelanie nazýva športový manažér, v Rumunsku je to manažér pre turistické aktivity,
v Taliansku manažér pre šport a štruktúry wellness a fitnes. Typickým vzdelaním je kúpeľový
manažér. Okrem Maďarska a Rumunska sa toto vzdelanie nachádza vo zvyšných účastníckych
krajinách (Slovensko, Taliansko, Belgicko), nie je však jasné, na akých úrovniach.
Zhoda bola taktiež v troch krajinách v profesii maséra a manažéra pre turistický obchod (Maďarsko,
Rumunsko a Slovensko). Masér v každej krajine zodpovedá úrovni EQF 2-3. Známe sú aj pojmy
rekreačný a športový masér. Manažér pre turistický obchod reprezentuje najštandardnejšie
vzdelanie, keďže v každej krajine spĺňa úroveň EQF 5. Ďalšie zhody sa vyskytli v Maďarsku,
v Rumunsku a na Slovensku, kde sa našli nasledovné odbory spojené so zdravotným turizmom:
animátor (v Maďarsku nazývaný ako organizátor kultúrnych podujatí), kozmetička, kaderníčka,
manikérka, osobný tréner, fyzioterapeut, bazénový asistent, turistický operátor, turistický
sprievodca.
Za účelom definovania pracovného balíka 3 koordinátor navrhol výber troch vzdelaní, a to na základe
poznatkov z prieskumu. Z praktického hľadiska sa vybrali tie odbory, ktoré boli prítomné vo väčšine
prieskumov a boli na podobnej úrovni EQF. Najpopulárnejším odborom bol inštruktor pre fitnes /
inštruktor pre skupinový fitnes, tiež so štandardnou úrovňou EQF (podľa prieskumu jednotlivých
krajín). Navrhlo sa, aby sa tento odbor stal základom ďalších tém. Recepčný a manažér pre voľný čas
a šport sa objavili taktiež viackrát, no nebolo ich ľahké integrovať. Pri recepčnom sa líšili úrovne EQF
(1 až 6). Niektoré krajiny monitorovali vzdelanie manažéra pre voľný čas a šport. Zistilo sa, že náplň
tohto vzdelávania sa líšila. Kým v Maďarsku zahŕňa najmä šport, v Rumunsku ide skôr o turizmus a v
Taliansku o wellness a fitnes. Kvôli rozdielom by bolo zložité pracovať s týmito odbormi. Podľa
prieskumov troch krajín bola celkom iná situácia maséra. Vzdelanie maséra sa tiež líšilo obsahom, ale
mnohé časti boli podobné. Športový, rekreačný a tradičný masér majú spoločný základ, preto by bola
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v tomto vzdelávaní efektívna spolupráca. Ako tretí odbor koordinátor projektu navrhol manažéra pre
turistický obchod, nakoľko sa tiež objavil vo väčšine krajín, a to na úrovni EQF 5.
Na druhom projektovom mítingu v Bruseli koordinačný partner prezentoval výsledky: zhrnutie
analýzy a prípravný výskum v oblasti vzdelávania v zdravotnom turizme, a navrhol nasledovné
vzdelania ako predmet práce:
 Inštruktor pre fitnes / inštruktor pre skupinový fitnes
 masér
 manažér pre turistický predaj
Po zhrnutí nasledovala diskusia, po ktorej sa partneri zhodli na zmene manažéra pre turistický predaj
na manažéra pre zdravotný turizmus. Inštruktor pre fitnes / inštruktor pre skupinový fitnes sa zmenil
na asistenta pre fitnes / wellness.
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PREHLAD CIELOV, AKTIVIT A PRODUKTOV ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS PRACOVNÝ BALÍK C. 3
Pracovný balík ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS zahŕňa aktivity, ktorých cieľom je definovať súvislý
plán aktivít pre aktiváciu procesu ECVET v rámci odborných kvalifikácií v zdravotnom turizme, ako
boli definované v predošlom pracovnom balíku č.2.
Obsah tohto akčného plánu ECVET bude vymedzený pomocou zozbierania, analýzy a adaptácie
skúseností a najlepších postupov už realizovaných v oblasti transparentnosti a uznania
kompetencií a kvalifikácií, a taktiež v oblasti aktivácie procesu ECVET.
Zohľadnením skúseností a najlepších, už realizovaných, postupov so špeciálnym cieľom aktivácie
procesu ECVET, sa projekt sústreďuje na proces ECVET aktivovaný v rámci projektu LdV Tol –
„Zdôraznenie kompetencií“ (www.highlightcompetences.eu), umožňujúcim (hoci nie v sektore
cestovného ruchu) vymedzenie pojmu a signatúru prvého Európskeho Memoranda porozumenia
(MP) ECVET, formulovaného 4. 9. 2009 v Aténach.
Navyše aktivita výskumu a zozbierania najlepších postupov (najmä pomocou desk analysis)
umožnila upriamiť pozornosť na skúsenosti týkajúce sa prehľadnosti a uznania odborných
kvalifikácií a kompetencií v Európskych systémoch VET sektoru cestovného ruchu.
Akčný plán obsahuje:
- správu o výskume, analýze a adaptácii skúseností a najlepšieho postupu, ktoré už boli
zrealizované v oblasti prehľadnosti a uznania kompetencií a kvalifikácií, o aktivácii ECVET
v sektore zdravotného turizmu ako aj v iných sektorových kontextoch;
- plánovanie aktivácie systému ECVET v oblasti odborných kvalifikácií v zdravotnom turizme,
definícia stratégií, aktivít a nástrojov, ktoré partneri implementujú na aktiváciu a vyvinutie procesu
ECVET.
Tento plán, definovaný na základe zozbierania najlepších postupov a analýzy, sa zameriava na
účasť kompetentných verejných inštitúcií, sociálnych partnerov a poskytovateľov
VET v každej krajine. Jeho ďalším cieľom je zamerať sa na formy kvalifikácií
v jednotkách vzdelávacích výsledkov s alokáciou bodov ECVET.
Vymedzenie obsahu akčného plánu ECVET pre odborné kvalifikácie v zdravotnom turizme sa
začalo po druhom konzorčnom stretnutí partnerov v Bruseli (3. a 4. apríl 2013). Bol predložený
návrh spoločného nástroja, ktorý môže využiť každý partner pre aktivity výskumu najlepších
postupov a zozbierania v účastníckych krajinách.
Akčný plán ECVET má byť rozpracovaný do 3. konzorčného stretnutia v Perugii (Taliansko), ktorý
sa uskutoční 17. a 18. júna 2013. Účelom stretnutia je spoločná diskusia, hodnotenie a validácia
v perspektíve jeho efektívnej implementácie počas celého projektového obdobia a po jeho
ukončení.
Ďalšie strany obsahujú: spoločný nástroj využitý na výskum najlepších postupov, analýzu rôznych
najlepších postupov v účastníckych krajinách a zdieľanú výslednú stratégiu, aktivity a nástroj
akčného plánu ECVET.
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STRATEGIA AKCNEHO PLANU ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS PRE ODBORNE
KVALIFIKACIE V ZDRAVOTNOM TURIZME
Základným cieľom ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS je aplikácia európskych nástrojov a rámcov
EQF a ECVET na ľudí, ktorí sú súčasťou spoločnej profesionálnej oblasti kvalifikácií v zdravotnom
turizme, identifikovanej partnermi v systémoch VET účastníckych krajín v aktivitách pracovného
balíka č. 2 a doriešenej na 3. konzorčnom mítingu v Perugii (oblasť sa limituje na kvalifikácie
klasifikované v rámci EQF 5 a nižšie) – a to pre kvalifikácie ako: kozmetička, manažér pre
zdravotný turizmus, asistent fitnes / wellness.
Hlavné aktivity projektu sa sústreďujú na definíciu obsahu Memoranda porozumenia - MP ECVET
(vytváranie prenosných jednotiek vzdelávacích výsledkov a príslušných kreditov ECVET pre
jednotlivé kvalifikácie). Ďalším krokom je ich formalizácia relevantnými organizáciami (najmä
verejné inštitúcie kompetentné vo VET a zdravotnom turizme, sociálni partneri zamestnávateľov
a zamestnancov, ďalšie zainteresované asociácie, poskytovatelia VET v sektore na národnej
a teritoriálnej úrovni), a ich individuálne presadenie (cez vzdelávacie dohody ECVET, programy
VET s flexibilnými nástrojmi pre validáciu, transfer a uznanie vzdelávacích výsledkov dosiahnutých
vo formálnych, non-formálnych a neformálnych kontextoch, pridelenie, transfer, validácia
a akumulácia uplatňovaním národných a regionálnych pravidiel). Potom nasleduje mainstreaming
a multiplikácia týchto výsledkov s cieľom ich efektívnej implementácie počas trvania projektu, ako
aj po jeho ukončení.
Preto stratégia (a jej aktivity a nástroje) procesu ECVET, ktorý sa začal s Memorandom
porozumenia – MP pre odborné kvalifikácie v zdravotnom turizme, má klásť dôraz na zapojenie
kľúčových aktérov v každej krajine (verejné inštitúcie kompetentné vo VET a zdravotnom turizme,
súkromný sektor, zamestnávatelia a zamestnanci, ďalšie zainteresované organizácie, poskytovatelia
VET v sektore) a na metódy pre dizajn odborných kvalifikácií do jednotiek vzdelávacích výsledkov
s pridelením príslušných ECVET kreditov, za účelom umožnenia certifikácie vzdelávacích výsledkov
dosiahnutých odborníkmi napriek bariéram rôznych systémov VET.
Čo sa týka metód na úpravu odborných kvalifikácií do jednotiek vzdelávacích výsledkov
s pridelením kreditov na základe technických špecifikácií ECVET, projekt určuje, že v aktivácii
a vypracovaní procesu ECVET pre odborné kvalifikácie v zdravotnom turizme, budú partneri
postupovať definovaním danej a zdieľanej odbornej oblasti v rámci aktivít, úloh, vedomostí,
zručností, kompetencií, certifikácie, cieľov, jednotiek vzdelávacích výsledkov a príslušných kreditov
ECVET. Dôraz sa bude klásť na štandardné elementy v každej partnerskej krajine (odborný profil,
špecifikácia zručností, ciele certifikácie), na vedľajšie faktory (spôsoby certifikácie, formálna, nonformálna a neformálna validácia vzdelávania, procedúry, orgány kvalifikácie), na pridelenie kreditov
ECVET k jednotkám vzdelávacích výsledkov.
Čo sa týka účasti krajín, verejných inštitúcií kompetentných vo VET a zdravotnom turizme,
súkromného sektoru, zamestnávateľov a zamestnancov, ďalších zainteresovaných organizácií,
poskytovateľov VET v sektore, projekt sa sústreďuje na integráciu navrhnutej technickej práce na
dizajne kvalifikácie s navrhnutým procesom poskytovania informácií o kvalite, relevantnosti
a efektívnosti výsledkov projektu kľúčovým aktérom, taktiež na zabezpečenie toho, aby sa výsledky
preniesli k adekvátnym orgánom v miestnych, národných a európskych systémoch (aktivity
mainstreamingu cielené na verejné inštitúcie kompetentné vo VET a zdravotnom turizme a na
súkromný sektor zdravotného turizmu). Tieto výsledky budú prijaté a aplikované individuálnymi
finálnymi spotrebiteľmi (aktivity multiplikácie cielené pracovníkom a učňom, poskytovateľom VET
a podnikateľom v oblasti zdravotného turizmu). Tento kontinuálny proces bude s podporou
konzorčných partnerov, taktiež aj cez Info-dni a prostredníctvom Cieľových skupín určených
v každej účastníckej krajine, založený na jasnom a dynamickom sústredení sa na potreby
užívateľov, zabezpečení spoločnej zodpovednosti partnerov a neustálej interakcii medzi nimi
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a potenciálnymi finálnymi beneficientmi, aby sa zabezpečilo využitie výsledkov proj ektu
počas a po ukončení implementácie.
Stručne povedané, zvýraznením prvého aspektu tohto procesu sa zdá, že integrácia predstavuje na
jednej strane definíciu obsahu MP (a obzvlášť dizajn odborných kvalifikácií zdravotného turizmu),
na druhej strane predstavuje zapojenie kľúčových aktérov, ktorí sa podieľajú na podpore
ustanovení MP na národnej a regionálnej úrovni v rámci špecifických VET systémov zdravotného
turizmu v Európe. Inými slovami, od podpísania MP a príslušných záväzkov kľúčovými aktérmi,
obzvlášť tých, ktorí majú legislatívne a územné kompetencie odbornej kvalifikácie a certifikácie
(taktiež v tomto prípade kompetentných v zdravotnom turizme), je prvým krokom k efektívnej
transpozícii kvalifikácie na danom území a k možnostiam pre jednotlivcov, aby získali uznanie
a certifikáciu pre dosiahnuté vzdelávacie výsledky. Je potrebné zapojiť kľúčových aktérov čo
najrýchlejšie, aby sa maximalizovala účinnosť tohto procesu.
Po druhé, treba brať do úvahy fakt, že existujú obrovské rozdiely v odbornej kvalifikácii, v
kompetenciách certifikácie, v pravidlách a procedúrach v európskych systémoch VET
v účastníckych krajinách. Preto je nevyhnutné pozrieť sa na vyjadrenie
kompetentnej
a zainteresovanej verejnosti a súkromných kľúčových aktérov v každom relevantnom územnom
kontexte.
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AKTIVITY AKCNEHO PLANU ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS
Aktivity projektu ECVET- ZDRAVOTNÝ TURIZMUS pre aplikáciu európskych nástrojov a rámcov EQF
a ECVET na odborníkov činných v sektore zdravotného turizmu vychádzajú a zahŕňajú v prvom
rade intervenciu cielenú na definovanie a formalizáciu Memoranda porozumenia – MP pre
odborné kvalifikácie, na presadenie u jednotlivcov počas experimentálnej fázy v rámci trvania
projektu a taktiež po jeho ukončení. Presnejšie ide o nasledovné aktivity:
 príprava kompletného konceptu MP po zozbieraní najlepších postupov z pracovného balíka č. 3
(Zdôraznenie kompetencií, TANDEM, QUALITOOL, TourBo meets Europe, ECVET TC NET, FOODECVET a Implementácia ECVET v oblasti zdravia a sociálnej starostlivosti pre propagáciu
profesionálnej priepustnosti a geografickej mobility) , ktorý obsahuje:
o úvod do zázemia a všeobecného kontextu MP, existujúce ustanovenia pre MP na
európskej úrovni, definície, všeobecné a špecifické ciele MP;
o formu a obsah MP v rámci účastníkov, účelu, ratifikácie a účinnosti;
o kvalifikácie, ktoré majú byť vytvorené v pracovnom balíku č. 4, na vybudovanie
európskej korešpondencie pre hodnotenie, transfer a akumuláciu procesov
vzdelávacích výsledkov vo formálnych, neformálnych a non-formálnych kontextoch
(jednotky, časti jednotiek a príslušné kredity);
o mechanizmy pre implementáciu MP a administračnú spoluprácu, ustanovenia, revíziu
dohody a oznámenie o vypovedaní zmluvného vzťahu;
 aktivity pre zapojenie do MP nie len projektových partnerov, ale aj verejných inštitúcií, ktoré sú
kompetentné vo VET a zdravotnom turizme, zapojenie súkromného sektora, zamestnávateľov
a zamestnancov, ďalších zainteresovaných asociácií, poskytovateľov VET daného sektoru na
štátnej, regionálnej a lokálnej úrovni, ktoré majú byť realizované v pracovnom balíku č.5;
 formalizácia MP vo veci odborných kvalifikácií zdravotného turizmu v Európe partnermi
a kompetentnými / zainteresovanými organizáciami (oficiálne podpísanie MP sa uskutoční ku
koncu pracovného balíka č. 5, na 5. projektovom mítingu na Slovensku.
 presadenie MP, začínajúc od pilotného testu, ktorý sa má realizovať v rámci pracovného balíka
č. 6 s účasťou 120 zamestnancov a učňov v účastníckych krajinách, s cieľom uznať
a certifikovať dosiahnuté vzdelávacie výsledky a kredity ECVET v súlade s národnými
a regionálnymi pravidlami o certifikácii a jej procedúr, s formálnou, neformálnou a nonformálnou validáciou, s orgánmi pre kvalifikáciu, pomocou využívania spoločných modelov pre
vzdelávacie dohody ECVET a Europass Dodatok k vysvedčeniu / osvedčeniu.
Ak sa zdôraznia záležitosti pre strategický prístup k plánovaniu procesu (najmä možnosť do jeho
efektívnejšieho zapojenia kľúčovými aktérmi, ktorí sú kompetentní / zainteresovaní v jeho
implementácii, a príslušnej celkovej nutnosti mať jasné a kompletné uvedomenie si týchto
kľúčových aktérov v každej účastníckej krajine), zdá sa, že projektové konzorcium musí v tejto fáze
projektu zdieľať a rýchlo implementovať dve dodatočné úlohy, ktoré majú byť ukončené v každej
účastníckej krajine. Ide o detekciu všetkých verejných a súkromných kľúčových aktérov na
národnej, regionálnej a sektorovej úrovni, a organizáciu a plánovanie iniciatívy „kontaktu“, ktorá im
je adresovaná.
Čo sa týka týchto úloh, okrem významných rozdielov v systémoch VET krajín reprezentovaných
v konzorciu, je tiež možné definovať niekoľko kritérií a nástrojov ľahko prispôsobiteľných
a použiteľných partnermi v každom špecifickom národnom kontexte.
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Vzhľadom na tieto kritériá a nástroje, musia konzorční partneri v prvom rade zdieľať definíciu
„detekčnej mriežky kľúčových aktérov“ sumarizujúcej rôzne typológie kľúčových aktérov, ktoré
majú byť zahrnuté v procese ECVET. Detekčná mriežka musí byť vyplnená každým partnerom pre
príslušnú krajinu, následne musí byť napísaný „vzorový list“, aby ich kontaktovali o želanom
zapojení.
„Detekčná mriežka kľúčových aktérov“ formulovaná v dvoch sub-mriežkach pre Verejné autority
a súkromný sektor, ako aj „vzorová pozvánka pre zapojenie“ sú uvedené nižšie.
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Program celoživotného vzdelávania, Leonardo da Vinci
Transfer inovácie
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823

Názov projektu: “Zdravotný turizmus: Proces ECVET na sprehľadnenie
a uznanie vzdelávacích výsledkov a odbornej kvalifikácie
v sektore zdravotného turizmu v Európe.”
Akronym projektu: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

PRACOVNÝ BALÍK Č. 4
DIZAJN ODBORNÝCH KVALIFIKÁCIÍ V ZDRAVOTNOM TURIZME Z HĽADISKA
AKTIVÍT, ÚLOH, VEDOMOSTÍ, ZRUČNOSTÍ, JEDNOTIEK VZDELÁVACÍCH
VÝSLEDKOV A PRÍSLUŠNÝCH KREDITOV ECVET
ČASTI Z “TEZAURU EURÓPSKYCH ODBORNÝCH KVALIFIKÁCIÍ V SEKTORE
ZDRAVOTNÉHO TURIZMU”

November 2013
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PREMISA
Počas tretieho nadnárodného konzorciálneho mítingu (Perugia – Taliansko, 18.-19. Jún 2013) partneri
ECVET – ZDRAVOTNÉHO TURIZMU spoločne rozhodli o organizovaní aktivít pracovného balíka č. 4.
Jeho cieľom je upraviť Európske odborné kvalifikácie v sektore zdravotného turizmu počínajúc od
oblasti odborných kvalifikácií, ktoré definovali partneri prostredníctvom systémov VET účastníckych
krajín na základe aktivít pracovného balíka č. 2. Zámerom pracovného balíka č. 2 bolo analyzovať a
vytvoriť prípravný prieskum v oblasti odborných kvalifikácií v zdravotnom turizme. Päť
účastníckych krajín (Maďarsko, Taliansko, Belgicko, Slovensko a Rumunsko) zozbieralo
prostredníctvom VET systémov v rámci prieskumu informácie o odborných kvalifikáciách. Výsledkom
analýzy a prípravného výskumu bol výber troch nasledovných odborných kvalifikácií v zdravotnom
turizme: masér, manažér pre zdravotný turizmus a asistent pre fitnes a wellness. Po druhom
konzorciálnom mítingu dospelo partnerstvo k názoru, že kvalifikácia maséra musí byť vynechaná,
nakoľko ju už upravuje iný existujúci projekt ECVET. Počas tretieho mítingu sa partneri dohodli
nahradiť kvalifikáciu maséra kvalifikáciou kozmetičky.
Partnerstvo sa rozhodlo pracovať na nasledovných odborných kvalifikáciách:
 Kozmetička
 Asistent pre fitnes a wellness
 Manažér pre zdravotný turizmus
Partneri najprv zapracovali všeobecné podmienky špecifikácie európskych odborných kvalifikácií,
evidujúc:
a) spoločnú európsku oblasť kompetencií pretínajúcu všetky tri kvalifikácie;
b) tri spoločné európske oblasti kompetencií, každú špecifickú pre danú kvalifikáciu;
c) rôzne špecifické teritoriálne (národné / regionálne) oblasti kompetencií pre kvalifikácie.
Na základe tohto členenia príslušných odborných údajov partneri zapracovali existujúce definície
aktivít, úloh, vedomostí, zručností, kompetencií, jednotiek vzdelávacích výsledkov a kreditov ECVET
pre každú hlavnú oblasť aktivít, a vypracovali spoločný nástroj na dosiahnutie tohto cieľa.
Zapracovaním tohto spoločného nástroja vytvorili partneri od júna do novembra 2013 pre odborné
kvalifikácie spoločné európske, špecifické európske a špecifické teritoriálne oblasti kompetencií.
V Tezaure európskych odborných kvalifikácií v sektore zdravotného turizmu sa nachádzajú
partnermi vytvorené odborné kvalifikácie so zapracovanými tromi hlavnými oblasťami kompetencií.
Obsah prvej a druhej oblasti kompetencií je rovnaký pre všetky účastnícke krajiny. Obsah tretej
oblasti kompetencií je vyjadrený v rôznych dodatkoch jednotlivých krajín.
Súčet kreditov ECVET pre kozmetičku je 120 kreditov, pre asistenta pre fitnes a wellness 60
kreditov a pre manažéra pre zdravotný turizmus 120 kreditov.
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