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Newsletter č. 6 
 
WellTo - ROZVOJ ZRUČNOSTÍ V OBLASTI WELLNESS TURIZMU 
 
Školenie o osnovách prevádzkara wellness centra, študentské mobility
a záverečná konferencia uzatvárajú WellTo projekt.

Projekt WellTo bol ukončený záverečnými aktivitami, ktoré zahŕňali
školenia o spoločných osnovách prevádzkara wellness centra
(AWC), mobility študentov a záverečnou konferenciou. Z dôvodu
ťažkostí s implementáciou projektu, ktoré boli spôsobené
pandémiou COVID-19, bol projekt predĺžený o 9 mesiacov (doba
trvania projektu: október 2018 - jún 2021). Tento čas využili partneri
na vývoj nového modelu mobilít študentov, ktorý kombinuje online a
miestne aktivity; a uskutočnili školenie o osnovách AWC pre učiteľov
a zástupcov zamestnávateľov. 29. júna sa konala záverečná
konferencia, na ktorej partneri predstavili výsledky projektu.

Školenie o spoločných osnovách AWC 
 
V mesiaci jún organizovali partneri dvojdňové školenie o spoločných
osnovách AWC, s cieľom zabezpečiť úspešnú implementáciu
spoločného študijného programu. Program školenia bol vopred
odsúhlasení projektovými partnermi. Niektoré školenia sa
organizovali on-line, niektoré prezenčne. Účastníci školení boli
zástupcovia škôl odborného vzdelávania a prípravy z oblasti
cestovného ruchu a zástupcovia zamestnávateľov z oblasti
cestovného ruchu. Účastníci sa dozvedeli o spoločných osnovách
učebného programu AWC a o tom, ako sa osnovy vyvíjali, rovnako
sa oboznámili s jednotlivými modulmi - ich cieľmi, obsahom,
požiadavkami na zdroje atď. Druhý deň bol venovaný dokumentom
podporujúcim implementáciu kvalifikácie AWC.
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BULHARSKO
Školenie zabezpečujúce úspešnú
implementáciu spoločného
študijného programu AWC sa
uskutočnilo 17. a 18. júna 2021 v
bulharskom Gabrove. Účastníci
hodnotili podujatie ako veľmi
dobré, a ich hodnotenie
prezentovaného študijného
programu AWC je veľmi pozitívne.

LOTYŠSKO 
 
V Lotyšsku sa konalo školenie o osnovách AWC počas 10. - 11. júna
prostredníctvom platformy Zoom. V obidva dni bolo prítomných 21
účastníkov: 10 učiteľov a 11 zástupcov zamestnávateľov pôsobiacich
vo wellness turizme z rôznych miest v Lotyšsku.

SLOVENSKO 
 
V dňoch 15. a 16. júna 2021 sa v
piešťanskom hoteli Máj
uskutočnilo školenie pre cieľové
skupiny. Účastníkmi bolo 14
učiteľov a 14 zástupcov
zamestnávateľov v oblasti
wellness turizmu a cestovného
ruchu všeobecne.

SLOVÍNSKO 
 
Školenie zabezpečujúce úspešnú
implementáciu spoločného
študijného programu AWC v
Slovinsku sa uskutočnilo 21. a 23.
júna 2021 on-line formou.
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Študentské mobility 
 
Vďaka predĺženiu projektu získali projektoví partneri čas na vyvinutie
novej formy mobilít študentov, nakoľko cestovanie bolo spojené s
mnohými prekážkami spôsobenými pandémiou. Nová forma mobilít
kombinuje miestne aktivity na národnej úrovni s online aktivitami na
medzinárodnej úrovni. Lotyšské a bulharské partnerské školy
realizovali národnú mobilitu u zamestnávateľa a slovenskí a
slovinskí študenti sa tejto mobility zúčastnili online. Školy
slovenských a slovinských partnerov organizovali tiež workshopy
ako súčasť mobility, na ktoré boli pozvaní zástupcovia firmy. Mobility
sa uskutočnili počas mája a júna 2021.

Záverečná konferencia 
 
Záverečná konferencia projektu WellTo sa konala 29. júna v hoteli
Anel v bulharskej Sofii. Partneri z iných krajín sa zapojili do
konferencie prostredníctvom on-line komunikačnej platform. Na
záverečnej konferencii boli prezentované výsledky projektu.
Účastníkmi boli poskytovatelia OVP, študenti, obchodní partneri,
verejné orgány; sociálni partneri a partneri projektu.

Konferencia uzavrela projekt WellTo, výsledky však budú využité v
budúcnosti v oblasti wellness turizmu. Viac informácií nájdete na webovej
stránke.
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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 (číslo projektu: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ) bol financovaný s podporou

Európskej komisie. Text odráža iba názory autorov a Komisia nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek

informácie obsiahnuté v texte. 
 

Program konferencie

https://www.eurashe.eu/about/partners/itpio/
http://zpg-sandanski.com/
http://zpg-sandanski.com/
https://www.hotel-park-bachinovo.bg/
https://www.navet.government.bg/en/
https://cpi.si/index.aspx
https://ssgz.gzs.si/
http://www.scv.si/en/
https://www.visc.gov.lv/lv
https://lddk.lv/
http://www.kuldigastehnikums.lv/
https://siov.sk/
https://www.ahrs.sk/
https://www.hastropy.sk/
https://www.bibb.de/
https://e3e6a955-eb28-4fb6-92e4-1a1a72819d97.filesusr.com/ugd/a0df74_3ebd397af66e445d8c1c2aa4539afbd9.pdf
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Facebook projektu

Mailová adresa
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https://siov.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=23a35310735333d932d08d4bb&id=63c787e81b&e=[UNIQID]&c=2454ab3ec6
https://www.wellto.eu/
https://www.facebook.com/ProjectWELLTO
mailto:info@itpio.eu

