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Кои може да се възползва от проекта?
Безработни лица (над 18 год.)
Настоящи работещи лица
Обучители и преподаватели
Обучителни институции и центрове
Търговски компании

Какво предлага проектът?
Проектът „H-CARE” разработва за първи път в Европа
иновативна обучителна програма за консултанти„Продажби“ в
сферата на Здравеопазването, помощните технологии и
хранителните добавки в системата на професионалното
образование и обучение в Европа.
Проектът ще предостави и оценъчна система за признаване
и валидиране на знанията, уменията и компетенциите на
обучаемите спрямо националните квалификационни рамки и
държавни образователни изисквания (чрез прилагане на
системата ECVET) и Европейската квалификационна рамка,
като по този начин тази нова професия ще бъде призната и
сравнима от работодателите в цяла Европа.

Какви продукти ще предостави проектът?
Доклад за сравнителен анализ на идентифицирани нужди и
потребности от новата професия
H-CARE единна обучителна програма (базирана на системата ECVET):
Модул 1: Въведение в системата на Здравеопазването.
Модул 2: Национални и Европейски законодателни рамки.
Модул 3: Търговия с медицински изделия и технически помощни
средства.
Модул 4: Търговия с хранителни добавки.
Модул 5: Комуникация и работа с клиенти с увреждания.
Модул 6: Управление на продажбите.
Модул 7: Предприемачество.
Модул 8: Eлектронна търговия.
Модул 9: Практикуване на професията.
Многоезична платформа за електронно обучение.
H-CARE оценъчен инструмент (базиран на системата EQAVET).
Профил на професията.
Консолидиран доклад за използване на проектните продукти.
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Този проект е частично финансиран (75%) от Европейската комисия. Настоящата публикация излага само
възгледите на автора, като Комисията не носи отговорност за изчерпателността и верността на информацията,
посочена тук, нито за възможните начини за нейната употреба.

