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WellTo - Днешните заинтересовани страни за утрешното развитие на 

уелнес туризма 

 

Учебна програма за съвместната квалификация Администратор в уелнес 

център (EКР ниво 4) 

 

Като първа стъпка към съвместната квалификация Администратор в уелнес център (AWC), 

консорциумът на проекта разработи професионален профил на AWC въз основа на 

международния длъжностен профил, който взима предвид спецификата/характерните черти на 

работата като Администратор в уелнес център, дефинирани от работодатели в четирите 

партньорски държави. 

 

 

 

За целите на проекта WellTo, професионалният профил е дефиниран като съвкупност от 

резултати от ученето, включващи професионални компетентности и основни знания и умения 

необходими за тях, както и демонстрационни индикатори, групирани в отделни  единици 

резултати от ученето. Всяка единица е част от цялостната професионална квалификация и може 

да бъде самостоятелно оценена или валидирана. За уточняване съдържанието на разделите в 



резултатите от ученето, партньорите разработиха общи методологически изисквания и шаблони 

на единиците. 

 

Професионалният профил на AWC включва следните основни единици резултати от ученето: 

1. Комуникация с клиенти, съставяне на графици и извършване на резервации. 

2. Изготвяне на индивидуална програма за клиенти. 

3. Организация и координация на уелнес центъра (включително бюджетиране). 

4. Гарантиране на качеството на услугата в уелнес центъра (включително контрол, 

мониторинг и изготвяне на доклади) 

5. Маркетинг и продажби на клиенти. 

 

По-нататъшни възможни единици за допълнителна квалификация могат да бъдат определени 

при поискване от отделните държави и съгласно законодателството в тях. 

 

Като следваща стъпка консорциумът на проекта разработи Методологически изисквания за 

изработване на обща учебна програма за администратор на уелнес център, включително и 

шаблон на модул. Модулите, които ще формират основата на националната и общата учебна 

програма, са разработени от екипите на държавите. 

  

Въз основа на съвместната учебна програма за AWC могат да бъдат разработени различни 

видове професионални образователни и обучителни програми за професионално образование 

(с продължителност 3-4 години) и професионално обучение за възрастни (с продължение 1-1,5 

години) като се има предвид законодателството във всяка държава. 

 

 



 

Програмите могат да бъдат осъществени в различни форми: формално обучение, неформално 

обучение и обучение чрез практика. 

  

Резултатите от ученето и модулният подход ще осигурят гъвкавост на националната/училищната 

учебна програма и ученическа мобилност като се използват принципите на ECVET. 

 

През ноември консорциумът ще проведе партньорска среща в световноизвестният спа курорт 

Пиещани, Словакия, за да бъде обсъден напредъка по проекта и постигнатите до момента  

резултати, както и да се планират подробно бъдещите дейности. Програмата на партньорската 

среща ще включва демонстрации на спа и уелнес процедури, както и посещение на  

професионална гимназия „Хотел Академи на Лудовит Уинтър“ – една от партньорските 

огранизации по проекта. 

 

Следващата стъпка на проектния консорциум ще бъде да потърси одобрение от 

заинтересованите страни за разработената съвместна учебна програма за AWC. През втората 

половина на ноември 2019 във всяка държава-партньор ще бъдат организирани семинари-

консултации със заинтересованите страни. Целта на тези събития ще бъде да се получи обратна 

връзка от заинтересованите страни в държавите-партньори по отношение на адекватността, 

изчерпателността и осъществимостта на проекта за съвместна учебна програма за AWC. 

Събитията ще бъдат проведени във всички държави-партньори, с изключение на Германия, с 

минимум 30 участника от държава, общо най-малко 120 представители на уелнес туризма, 

ръководители и вземащи решения в областа на професионалното образование, доставчици на 

професионално образование и обучение. Резултатите от проведените дискусии и събраните 

отзиви ще бъдат представени от националните екипи по проекта в резюме и ще послужат като 

основа за подобряване на разработения проект на съвместна учебна програма на AWC. 

Отговорни за организацията на събитията са представителите на работодателските организации 

в консорциума на проекта. 

 

Като последна стъпка за оформяне на съвместната квалификация за AWC, консорциумът на 

проекта ще разработи Стандарти за оценяване, за да осигури ясни и унифицирани  изисквания, 

Стратегия за акредитация, за да гарантира признание на квалификацията  за AWC в държавите-

партньори и Ръководство за осигуряване на качество при прилагане на съвместната учебна 

програма. 

 

 

 

 

 

 



Интернет страница на проекта : https://www.wellto.eu 

артньори по проекта 

 

 

 

Институт за подготовка на служители в международни организации  (ИПСМО), България 

Земеделска професионална гимназия "Климент Аркадиевич Тимирязев"(ЗПГ) България 

Ал-Макс ОДД,         България 

Национална агенция за професионално образование и обучениe   (NAVET), България 

Словенски инстититут за професионално обучение и тренинг   (CPI), Словения 

Савинско-салешка търговска камара      (SŠGZ), Словения 

Учебен център Веленье        (ŠCV), Словения 

Национален център за образование       (VISC), Словения 

Латвийска федерация на работодателите      (LDDK), Латвия 

Училище за технологии и туризъм Кулдига      (KTTT), Латвия 

Държавен институт за професионално обучение     (ŠIOV), Словакия 

Словашка асоциация на хотелите и ресторантите     (AHR), Словакия 

Хотелска академия Ludovit Winter       (HALW), Словакия 

Федерален институт за професионално обучение и тренинг   (BIBB), Германия 

 

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

Европейската комисия. Този бюлетин отразява единствено позицията на своите автори. 

Комисията не е отговорна за информацията, която бюлетинът съдържа. 

 

 

 

Интернет страница на проекта : https://www.wellto.eu 
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