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Novičnik št.5 
 
WellTo - Sedanji deležniki za razvoj veščin bodočega velneškega
turizma 
 
Strokovna srečanja učiteljev in organizatorjev praktičnega
usposabljanja programov gastronomije in turizma ter predstavnikov
podjetij velneškega turizma

Marca 2021 so bila v Bolgariji, Sloveniji in Latviji organizirana strokovna
srečanja učiteljev in organizatorjev praktičnega usposabljanja programov
gastronomije in turizma ter predstavnikov podjetij velneškega turizma.
Namen srečanj je bil predstaviti priročnik za koordinatorje praktičnega
usposabljanja na podlagi katerega bi olajšali sodelovanje med šolami PSI
in podjetij pri načrtovanju, organizaciji in zagotavljanju PUD, vključno z
mobilnostjo dijakov. 
Srečanja so organizirale nacionalne projektne WellTo skupine v obliki
tridnevnih delavnic, pripravljenih po skupnem WellTo programu, ki je
vključeval interaktivne predstavitve tem zajetih v priročniku za
koordinatorje PUD, vaje in razpravo o ključnih vprašanjih, zbiranje
povratnih informacij o pripravljenem priročniku in možnostih za izvedbo
mobilnosti v pandemičnem času. 
V omenjenih partnerskih državah se je srečanj udeležilo vsaj 8
organizatorjev PUD ali mentorjev praktičnega usposabljanja v podjetjih (4
predstavniki poklicnih in strokovnih šol in 4 predstavniki velneških podjetij)
ter 1 predstavnik nacionalne institucije za razvoj poklicnega in
strokovnega izobraževanja ter 1 predstavnik sektorskega turističnega
združenja. Zainteresirani udeleženci bodo vključeni v register članov
Evropske mreže veščin velneškega turizma (EWTSN). 
V sklopu projekta smo razvili spletno WellTo platformo, ki bo podpirala
izvajanje dejavnosti mreže turističnih veščin velnesa. Platforma je na voljo
v več jezikih. Glavne funkcije platforme so: 
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• zagotavljanje kakovosti izvajanja skupne kvalifikacije; 
• omogočanje in izmenjava gradiv in dodatnih vsebin za poučevanje in
usposabljanje; 
• evidentiranje koordinatorjev in mentorjev praktičnega usposabljanja
skupne kvalifikacije; 
• podpora pri ocenjevanju PUD, tudi pri mobilnosti; 
• podpora pri priznavanju in potrjevanju PUD v mobilnosti. 
 
Platforma je dostopna na naslednji povezavi

V Bolgariji je bilo usposabljanje organizirano kot tridnevni dogodek 26., 29. in
30. marca 2021. Srečanja so potekala preko platforme ZOOM. Na seznamu
udeležencev so bili predstavniki šol za poklicno izobraževanje, zdraviliških
hotelov in nacionalne agencije za poklicno izobraževanje in usposabljanje v
Bolgariji. V skladu s programom so bile prvi dan (26.03.2021) predstavljene
naslednje teme: ozadje projekta Wellto, glavni namen priročnika za
koordinatorje praktičnega usposabljanja. Na koncu pa je bil čas namenjen še
razpravi. Drugi dan (29.03.2021) so bile na programu teme: izvajanje
praktičnega usposabljanja, podporna orodja in skupinsko delo. Tretji dan
(30.03.2021) je vključeval primere dobre prakse in usposabljanje na platformi
WellTo.

Platform
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V Latviji so projektni partnerji spletno usposabljanje organizirali 25., 26. in 29.
marca. Udeležencem usposabljanja - predstavnikom delodajalcev, poklicnih šol
in nacionalne institucije za razvoj poklicnega izobraževanja, je bil predstavljen
priročnik za koordinatorje praktičnega usposabljanja glede katerega so imeli
tudi priložnost podati povratno informacijo in možnosti za izboljšave. Izvedeli so
tudi več o izvajanju praktičnega usposabljanja na delovnem mestu ter celotno
usposabljanje ocenili kot zelo dragoceno izkušnjo.

.V Sloveniji so projektni partnerji 2., 9. in 16. marca organizirali spletna
strokovna srečanja učiteljev, organizatorjev in mentorjev praktičnega
usposabljanja. Udeleženci usposabljanja, predstavniki podjetij iz sektorja
velneškega turizma, izvajalci programov gastronomije in turizma ter
predstavniki Centra RS za poklicno izobraževanje so se imeli priložnost
seznaniti s priročnikom za koordinatorje praktičnega usposabljanja, ki smo ga

Subscribe Past Issues Translate

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


10. 5. 2021 Novičnik št. 5

https://mailchi.mp/a7c2499100c4/novinik-t-5 4/5

razvili v projektu. Udeleženci so srečanja ocenili kot zelo dobro pripravljena,
poleg tega pa so celotno izkušnjo označili kot zelo dragoceno.
 
Na Slovaškem so usposabljanja načrtovana v mesecu aprilu 2021.

Projektni konzorcij

Projektni konzorcij

Inštitut za usposabljanje osebja v mednarodnih organizacijah (ITPIO), Bolgarija 
Poklicna srednja šola za kmetijstvo Kliment Timiryazev (ZPG), Bolgarija 
Al Maks d.o.o., Bolgarija 
Nacionalna agencija za poklicno izobraževanje in usposabljanje (NAVET), Bolgarija 
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in usposabljanje (CPI),
Slovenija 
Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ), Slovenija 
Šolski center Velenje (ŠCV), Slovenija 
Nacionalni center za izobraževanje (VISC), Latvija 
Konfederacija delodajalcev Latvije (LDDK), Latvija 
Tehnološka in turistična tehnična šola Kuldiga (KTTT), Latvija 
Državni inštitut za poklicno izobraževanje (ŠIOV), Slovaška 
Slovaško združenje hotelov in restavracij (AHRS) Slovaška 
Hotelska akademija Ludovita Winterja (HALW), Slovaška 
Zvezni inštitut za poklicno izobraževanje in usposabljanje, (BIBB) Nemčija 
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Projekt WellTo (project No.: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ) je financiran s podporo

Evropske komisije. To sporočilo odraža samo mnenje avtorja in Komisija ne more biti odgovorna za

kakršnokoli uporabo podatkov, ki jih vsebuje.

Spletna stran projekta
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