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WellTo – Днешните  заинтересовани страни за утрешното развитие на уелнес 

туризма  

Заключителна конференция на проекта WellTo 

 

 

Заключителната конференция на проекта WellTo се проведе на 29 юни 2021 година. 

Поради COVID-19, конференцията беше хибридна – лице в лице и онлайн. Мястото на 

провеждане на конференцията беше хотел „АНЕЛ“ (София, България, бул. „Тодор 

Александров“ №14). Участниците, които не успяха да присъстват на конференцията 

физически, се присъединиха чрез ZOOM. 

Първата презентация беше направена от словашкия партньор (AHRS), който представи 

длъжностен профил на Администратор на Уелнес център (AWC). 

VISC от Латвия направи презентация за съвместна AWC квалификация (EQF ниво 4) 

(AWC Квалификационен профил, Методология на съвместната учебна програма за 

придобиване на AWC квалификация). По време на срещата всички партньори по проекта 

обясниха своите стратегии за акредитация. 

Словенският партньор (CPI) представи насоките за осигуряване на качеството – 

съвместна квалификация AWC. След това г-н Делян Керемедчиев направи подробна 

презентация на платформата WellTo https://ewtp.itpio.eu/ като Европейска мрежа за 

умения за уелнес туризъм – (EWTSN). Той обясни процеса на влизане и регистрация, 

функционалностите и интерфейса на платформата. 

 

ИПСМО, БГ представи и обясни наръчника за медиаторите на обучение чрез работа. 

https://ewtp.itpio.eu/


Другият български партньор – ZPG, направи презентация на проведената 

транснационална мобилност на учениците от ПОО. Това включва основните цели на 

Наръчника за медиатори на обучение чрез работа – ролите и отговорностите на 

медиатора. 

Партньорите споделиха и своя опит от проведената мобилност и пилотираната съвместна 

учебна програма от Латвия, Словения, България и Словакия, ролята на менторите, 

придобитите знания по съвместните учебни програми и стандартите за оценяване. 

Учениците в Словакия придобиваха знания по съвместните учебни програми и 

стандартите за качество и оценяване. Тъй като мобилността беше организирана като 

обучение чрез работа, тя имаше голяма добавена стойност. 

На учениците беше показано как да използват лични данни, как да се държат и как да се 

наслаждават на тази работа. Те споделиха своя личен опит пилотирането и възхищението 

си от това преживяване. По време на онлайн мобилностите с латвийски студенти и 

колеги, им бяха показани индивидуални програми и процедури за СПА лечение и им 

бяха дадени препоръки относно здравето и начина на живот. 

В Словения учениците проведоха онлайн виртуални мобилности заради COVID-19. Бяха 

представени пилотиране на съвместната учебна програма и семинар за представяне на 

уелнес центрове и възможности за практически обучения със специални уелнес 

съоръжения, както и специални задачи за обучаеми. Извършен е и сравнителен анализ за 

обратна връзка от учениците. 

В Латвия мобилността продължи 5 дни (2 за теория и 3 за практика). Фокусът беше върху 

Модул 2 „Разработване на индивидуална програма за балнеолечение”. 

Участниците проявиха голям интерес. Те с радост получиха отпечатания Наръчник и 

папки с материали, които бяха раздадени на всички участници. 

Проектен консорциум 

Партньори по проекта 

Институт за подготовка на персонал в международни организации (ИПСМО) БГ 

Професионална гимназия по селско стопанство (ЗПГ) БГ 

Ал Макс ООД БГ 

Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) БГ 

Институт на Република Словения за професионално образование и обучение (CPI) SI 

Савинска-Шалешка търговска камара (SŠGZ) SI 

Училищен център Velenje (ŠCV) SI 

Национален център за образование (VISC) LV 

Конфедерация на работодателите на Латвия (LDDK) LV 



Кулдига Техникум по технологии и туризъм (КТТТ) ЛВ 

Държавен институт за професионално образование (ŠIOV) SK 

Словашката асоциация на хотелиерите и ресторантите (AHR) SK 

Хотелска Академия на Лудовит Зима (HALW) SK 

Федерален институт за професионално образование и обучение (BIBB) DE 

 

Проектът WellTo (No.: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ) е финансиран с 

подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено 

възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата 

се в нея информация. 

Project website: https://www.wellto.eu  

Our mailing address is: info@itpio.eu  

https://www.wellto.eu/
mailto:info@itpio.eu

