Ανάπτυξη Τομεακών Δεξιοτήτων Ιαματικού Τουρισμού και Τουρισμού Ευεξίας – WeSkill

1o ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα: Erasmus +
Έργο №: 621401-EPP-1-2020-1-BG-EPPKA2-SSA
Χρονική διάρκεια: 01.11.2020 – 31.10.2023

Εταίροι
1. Ινστιτούτο Εκπαίδευσης
Προσωπικού σε Διεθνείς
Οργανισμούς (ITPIO), Βουλγαρία
2. Τουριστικό Επιμελητήριο
Βουλγαρίας (BTC), Βουλγαρία
3. Zemedelska profesionalna
gimnaziya "Kliment Timiryazev"
(ZPG), Βουλγαρία
4. Ινστιτούτο της Δημοκρατίας
της Σλοβενίας Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(CPI), Σλοβενία
5. Savinjsko-šaleška Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο
(SSGZ), Σλοβενία
6. Επαγγελματικό Κολλέγιο
Φιλοξενίας και Τουρισμού Maribor
(CHT), Σλοβενία
7. Εθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης
(VISC), Λετονία
8. Σύνδεσμος θέρετρων Λετονίας
(LRA), Λετονία
9. Riga Τεχνική Σχολή Μόδας και
Στυλ (RSMT), Λετονία
10. ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτική
Συμβουλευτική, Ελλάδα
11. Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών
Πηγών Ελλάδας (HATS), Ελλάδα
12. Σύνδεσμος Σέρβικου
Τουρισμού Υγείας, Ευεξίας Και
Ιαματικού Τουρισμού (ZVST),
Σερβία
13. Σχολή Φαρμακευτικής και
Φυσιοθεραπείας (FFS), Σερβία
14. Tiber Umbria Comett
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
(TUCEP), Ιταλία
15. FEDERTURISMO
CONFINDUSTRIA (FC), Ιταλία
16. GROUPE AFORMAC
(AFORMAC), Γαλλία
17. Union des métiers des
industries de l’hôtellerie du puy
de dôme (UMIH), Γαλλία
18. Inthecity Αναπτυξιακά
Προγράμματα (Inthecity),
Ολλανδία
19. Παγκόσμια Ομοσπονδία
Υδροθεραπείας και
Κλιματοθεραπείας (FEMTEC),
Ιταλία

ΣΥΝΟΨΗ
Η συνειδητοποίηση της αξίας ενός υγιούς και δραστήριου τρόπου ζωής έχει ως αποτέλεσμα την ολοένα
αυξανόμενη τάση προς την υγεία και την ευεξία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η βασική πρόκληση στην ανάπτυξη του τουρισμού ευεξίας σε ανταπόκριση του αυξανόμενου ενδιαφέροντος
των τουριστών, καθώς και της ζήτησης για πακέτα ευεξίας που να περιλαμβάνουν μια ποικιλία υπηρεσιών
είναι η ύπαρξη προσωπικού με τα απαραίτητα προσόντα.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
• Αναβάθμιση δεξιοτήτων και νέες δεξιότητες
• Κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη
• Αντιστοίχιση μεταξύ δεξιοτήτων και αναγκών της αγοράς εργασίας, σύνδεση εκπαίδευσης και εργασίας,
συνέργειες μεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας
• Εφοδιασμός νέων ανθρώπων με δεξιότητες για την αγορά εργασίας, ενθάρρυνση σπουδών στο εξωτερικό
• Εφοδιασμός ενηλίκων/εργαζόμενων στον τομέα με τις δεξιότητες που τους υπολείπονται, χρησιμοποιώντας
ένα σύγχρονο προσωποποιημένο διδακτικό εργαλείο
• Ενίσχυση των προσδοκιών εργασίας των εκπαιδευομένων μέσα από την ενίσχυση των δεξιοτήτων νέων
και ανηλίκων
• Με την ανάπτυξη εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας και τη χρήση της, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τον
τομέα της ευεξίας και του ιαματικού τουρισμού πιο ελκυστικό, βιώσιμο, προηγμένο και ανταγωνιστικό
στον Ευρωπαϊκό χώρο

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διαχείριση έργουֺ֗ Διασφάλιση ποιότητας και αξιολόγησηֺ֗ Καθορισμός των κενών στις δεξιότητες και των
εκπαιδευτικών αναγκώνֺ Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος (ΕΠΕΠ επίπεδο 4)ֺ Ανάπτυξη πολύγλωσσης
εκπαιδευτικής εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας και ηλεκτρονικής πλατφόρμαςֺ Πιλοτική εφαρμογήֺ Διάχυση
και αξιοποίηση αποτελεσμάτων

ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
•
•
•
•
•
•

Πάροχοι ΙΕΚ στον τομέα του τουρισμού
Επιχειρήσεις ιαματικού τουρισμού
Οργανισμοί σε κλάδους τουρισμού
Εκπαιδευτικοί ΙΕΚ και σύμβουλοι μέσα στις επιχειρήσεις στον τομέα
Σπουδαστές ΙΕΚ
Κρατικές αρχές πιστοποίησης εκτός του εταιρικού σχήματος

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
• Έκθεση για τα αποτελέσματα της έρευνας για τα κενά στις δεξιότητες από υπάρχουσες πηγές στοιχείων
στις 7 συμμετέχουσες χώρες και σε 4 επιπλέον Ευρωπαϊκές χώρες εκτός του εταιρικού σχήματος
• Ανάπτυξη ολοκληρωμένων και ‘έτοιμων για χρήση’ 5 εκπαιδευτικών προγραμμάτων
• Συμμετοχή όλων των αντιπροσώπων των βασικών ενδιαφερομένων σε συμβουλευτικά εργαστήρια με
στόχο την επικύρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν δημιουργηθεί
• Δημιουργία και προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού (εγχειρίδιο, ασκήσεις, προσομοιώσεις, δοκιμές)
• Πιλοτικές εκπαιδεύσεις σε κρατικό επίπεδο που να περιλαμβάνουν 2 ομάδες στόχους
• Εργαστήρια εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στις 7 χώρες του έργου
• Δημιουργία εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας για την υποστήριξη εκπαιδευτικών μαθημάτων
• Ίδρυση ανεπίσημης νέας Τομεακής Συμμαχίας για την αριστεία των ΙΕΚ στον ιαματικό τουρισμό και τον
τουρισμό ευεξίας

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αυτή την περίοδο, οι εταίροι εργάζονται πάνω στο Πακέτο Εργασίας 3 ‘Καθορισμός των κενών στις δεξιότητες
και των εκπαιδευτικών αναγκών’ που αποτελεί την ερευνητική φάση του έργου. Περιλαμβάνει τη διενέργεια
βιβλιογραφικής έρευνας, έρευνας πεδίου για την αναγνώριση των κενών στις δεξιότητες, τη σύνταξη έκθεσης
με τα αποτελέσματα της έρευνας για τα κενά στις δεξιότητες από υπάρχουσες πηγές στοιχείων και έκθεση με
τα ευρήματα της συνολικής έρευνας. Τα αποτελέσματά τους θα είναι διαθέσιμα σύντομα.
Για περισσότερες πληροφορίες: info@itpio.eu

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά
τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

