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Newsletter č. 5 
 
WELLTO “ROZVOJ ZRUČNOSTÍ V OBLASTI WELLNESS
TURIZMU” 
 
Školenie národných mediátorov prípravy na pracovisku a
poradcov mediátorov

V marci 2021 sa v Bulharsku, Slovinsku a Lotyšsku uskutočnili školenia
miestnych mediátorov prípravy sa na pracovisku (work-based
learning) a poradcov mediátorov WBL. Cieľom tejto aktivity bolo vyškoliť
mediátorov tak, aby uľahčovali spoluprácu medzi školami a wellness
centrami pri plánovaní, organizovaní a poskytovaní učenia sa na
pracovisku, vrátane mobility. 
Školenia uskutočňovali národné projektové tímy ako 3-dňové on-line
webináre, na základe Príručky mediátorov učenia sa na pracovisku, a
ďalších školiacich materiálov pripravených partnermi projektu.
Školenia sa uskutočňovali ako workshopy s interaktívnymi prezentáciami
na témy zahrnuté v príručke, cvičeniami a diskusiami o kľúčových
otázkach. 
V každej krajine bolo vyškolených najmenej 8 mediátorov (4
zástupcovia škôl odborného vzdelávania a prípravy a 4 zástupcovia
zamestnávateľov, poskytujúcich wellness služby), ako aj dvaja poradcovia
mediátorov (1 z národnej kvalifikačnej autority a 1 zo sektorového
združenia cestovného ruchu). Spolu v štyroch krajinách bude
vyškolených najmenej 32 mediátorov a 8 poradcov mediátorov. Po
absolvovaní tréningu s využitím platformy WellTo budú zaradení do
registra členov Európskej siete zručností pre wellness cestovný ruch
(EWTSN). 
Viacjazyčná platforma WellTo podporuje implementáciu aktivít
Európskej siete zručností pre cestovný ruch. Na platforme sa v
súčasnosti stale uskutočňujú technické vylepšenia. 
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Funkcie platformy podporujú členov siete v týchto hlavných smeroch:

Využívanie Usmernenia na zabezpečenie kvality implementácie
spoločného študijného programu;
Spoločná implementácia učebných osnov Sprevádzkara wellness
centra prostredníctvom sekcie zdrojov, v ktorej budú poskytované
školiace materiály;
Menovanie a certifikácia mediátorov, menovanie poradcov
mediátorov;
hodnotenie prípravy na pracovisku a mobility;
Uznávanie a certifikácia odbornej prípravy na pracovisku pri
mobilite.

Platforma v aktuálnom stave je k dispozícii všetkým členom partnerského
konzorcia pre registráciu na nasledujúcom odkaze.

V Bulharsku bolo školenie organizované ako trojdňové online podujatie počas
26., 29. a 30. marca 2021. Účastníkmi boli zástupcovia centier OVP, škôl
OVP, kúpeľných hotelov,  a Národnej agentúry pre odborné vzdelávanie a
prípravu, Bulharsko. 
V prvý deň školenia sa účastníci venovali nasledujúcim témam: pozadie
projektu Wellto; Príručka mediátorov a jej využitie; koncept mediátora; diskusia.
Druhý deň školenia sa účastníci zamerali na implementáciu procesu prípravy
na pracovisku a podporné nástroje. Tretí deň školenia bol zameraný na
osvedčené postupy praktického vyučovania na pracovisku a školenie na
používanie platformy WellTo.

Platforma
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V Lotyšsku sa školenie mediátorov konalo v dňoch 25., 26. a 29. marca.
Účastníci školenia z radov zamestnávateľov, inštitúcií odborného
vzdelávania a národnej kvalifikačnej autority mali možnosť dozvedieť sa
viac o Príručke pre mediátorov a vyjadriť svoje názory na ňu, a o
praktickom vyučovaní na pracovisku. Školenie hodnotili ako veľmi prínosnú
skúsenosť.

V Slovinsku usporiadali partneri projektu školenie v dňoch 2., 9. a 16. marca.
Účastníci školenia, zástupcovia odvetvia wellness cestovného ruchu,
poskytovatelia odborného vzdelávania a prípravy a inštitúcií OVP, mali
príležitosť oboznámiť sa s príručkou mediátorov. Účastníci vyjadrili svoje názory
na pripravenú príručku a tiež poskytli svoje hodnotenie. Účastníci hodnotili

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/hx-HwT
https://us19.campaign-archive.com/home/?u=23a35310735333d932d08d4bb&id=63c787e81b
javascript:;


10. 5. 2021 WellTo Newsletter č.5

https://mailchi.mp/058fd1fdb1cd/wellto-newsletter-5 4/5

školenie ako veľmi cennú skúsenosť. 
 
Na Slovensku je školenie mediátorov praktického vyučovania na pracovisku a
poradcov mediátorov naplánované na koniec apríla.

Partneri projektu

Vedúca organizácia projektu  
Institute for Training of Personnel in International Organisations              (ITPIO) BG 
Partnermi projektu sú: 
Stredná odborná škola poľnohospodárska "Kliment Timiryazev", Bulharsko 
Al Maks Ltd., Bulharsko 
Národná agentúra pre odborné vzdelávanie a prípravu, Bulharsko 
Inštitút pre odborné vzdelávanie a prípravu Slovinskej republiky, Slovinsko 
Obchodná komora Savinjsko-Šaleško, Slovinsko                                          
Školské centrum Velenje, Slovinsko 
Národné centrum pre vzdelávanie, Lotyšsko 
Konfederácia zamestnávateľov, Lotyšsko 
Priemyselná škola technológií a cestovného ruchu Kuldiga, Lotyšsko 
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Slovensko 
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska 
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Slovensko
Federálny inštitút odborného vzdelávania a prípravy, Nemecko 
 

Projekt WellTo (č.: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ) je financovaný s podporou Európskej 
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komisie. Tento materiál odráža iba názory autorov a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek v ňom

použité informácie.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

 

Web stránka projektu

V prípade otázok sa prosím obráťte na koordinátora projektu
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