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Партньори
1. Институт за подготовка на
служители в международни
организации (ИПСМО), България
2. Българска туристическа Камара
(БТК), България
3. Земеделска професионална
гимназия „Климент Тимирязев“
(ЗПГ), България
4. Институт на Република
Словения за професионално
образование и обучение (CPI),
Словения
5. Търговско-промишлена палата
на Savinjsko-šaleška (SSGZ),
Словения
6. Професионален колеж по
хотелиерство и туризъм Марибор
(CHT), Словения
7. Национален център за
образование (VISC), Латвия
8. Латвийска асоциация на
курортите (LRA), Латвия
9. Техникум по стил и мода, Рига
(RSMT), Латвия
10. DIMITRA Образование и
консултантски услуги, SA, Гърция
11. Гръцка асоциация на
общините с термални извори
(HATS), Гърция
12. Сръбски клъстер за здравен,
уелнес и спа туризъм (ZVST),
Сърбия
13. Фармацевтично физиотерапевтично училище
(FFS), Сърбия
14. Програма за обучение на Tiet
Umbria Comett (TUCEP), Италия
15. FEDERTURISMO
CONFINDUSTRIA (FC),
(Националната федерация на
туристическата индустрия и
туризма), Италия
16. GROUPE AFORMAC (AFORMAC),
Франция
17. Съюз на занаятите в
хотелиерството в Пюи де Дом
(UMIH), Франция
18. Inthecity Развитие на проекти,
Холандия
19. Световна федерация по
хидротерапия и климатотерапия
(FEMTEC), Италия

КРАТКО ОПИСАНИЕ
Тенденцията към уелнес и грижа за здравето продължава да расте в цяла Европа, тъй като все
повече хора осъзнават важността на здравословния и активен начин на живот.
Основното предизвикателство в по-нататъшното развитие на уелнес туризма в отговор на
нарастващия интерес на туристите, както и на търсенето на уелнес пакети, които включват
разнообразие от услуги, е наличието на квалифициран персонал.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
• Актуализиране на умения, създаване на нови умения за нови, напълно подходящи за пазара на
труда професии в сектора
• Мобилна работна сила в ЕС, мобилност
• Свързване на уменията с нуждите на пазара на труда, преодоляване на разликата между
образование и работа, подобряване на взаимодействието между образованието и работата
• Подготовка на младите хора за пазара на труда, насърчаване на обучението в чужбина в ЕС
• Подготовка на възрастни/ служители от сектора, които се обучават, с липсващите умения, чрез
използване на съвременен персонализиран дидактически инструмент
• Подобряване възможностите за работа на обучаемите чрез повишаване на квалификацията на
млади хора и възрастни
• С разработването на мобилно приложение и насърчаване използването на приложения, ще се
опитаме да направим сектора на уелнес и спа туризма по-привлекателен, устойчив, съвременен и
конкурентен на територията на ЕС
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
• Управление на проекта; Оценка и осигуряване на качеството; Определяне на пропуски в уменията и
нуждите от обучение; Създаване на учебни програми (ниво по ЕКР- 4); Разработване на многоезично
мобилно приложение и платформа за обучение; Пилотиране; Разпространение и популяризиране.
ОСНОВНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ ПО ПРОЕКТА
• Доставчици на начално и продължаващо професионално образование и обучение в туризма
• Компании в уелнес туризма
• Секторни туристически организации
• Учители по ПОО и фирмени преподаватели в сектора
• Ученици в ПОО
• Национални квалификационни органи извън партньорството
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
• Доклад за констатации от проучване на пропуски в уменията в съществуващите източници на данни
(проучване на данни) в 7-те партньорски държави и в допълнение в 4 страни от ЕС, извън
партньорството
• Разработване на цялостни, гъвкави и „готови за използване“ 5 учебни програми
• Участие на представители на всички основни заинтересовани страни в консултативни семинари,
целящи валидиране на разработените учебни програми
• Създаване и одобрение/ обмяна/ определяне на учебни материали (наръчник, упражнения,
симулации, тестове)
• Извършване на национални пилотни обучения, обхващащи 2 целеви групи
• Провеждане на семинари за прилагане на учебните програми във всички 7 страни по проекта
• Разработване на специфично мобилно приложение за обучителните модули
• Създаване на нов неформален Секторен Алианс за постижения в ПОО в уелнес и спа туризма
НАСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ
Понастоящем всички партньори по проекта работят по работен пакет 3 „Определяне на пропуски в
уменията и потребности от обучение“, който е фазата на проучване по проекта. Състои се от
провеждане на изследване, теренно проучване за идентифициране на пропуски в уменията,
създаване на доклад за резултатите от изследване на пропуски в уменията в съществуващите
източници, и финален доклад от проучването. Резултатите от тях ще бъдат достъпни скоро.
За повече информация: info@itpio.eu
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