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WellTo – Sedanji deležniki za razvoj veščin bodočega velneškega turizma 

Zaključna konferenca projekta WellTo  

 

 

29. junija 2021 je bila izvedena zaključna konferenca projekta WellTo. Zaradi Covid-19 je 

zaključna konferenca potekala hkrati v živo in po spletu. Prizorišče konference je bil hotel 

ANEL (Sofija, Bolgarija, bul. Todor Alexandrov 14). Udeleženci, ki niso mogli sodelovati 

neposredno, so se konference udeležili preko ZOOM-a.  

Prvo predstavitev na konferenci je imel Slovaški partner (AHRS), ki je predstavil poklicni profil 

»Receptor v velneškem centru«. 

VISC iz Latvije je pripravil predstavitev skupne kvalifikacije »Receptor v velneškem centru« 

(raven EQF 4) (kvalifikacijski profil »Receptor v velneškem centru«, metodologijo skupnega 

kurikuluma za pridobitev kvalifikacije »Receptor v velneškem centru«). Na srečanju so vsi 

projektni partnerji razložili svoje akreditacijske strategije. 

Slovenski partner (CPI) je predstavil Smernice zagotavljanja kakovosti -  skupne kvalifikacije 

»Receptor v velneškem centru«. Nato je g. Delyan Keremedchiev imel podrobno predstavitev 

platforme WellTo https://ewtp.itpio.eu/ kot European Wellness Tourism Skills Network - 

(EWTSN). Pojasnil je postopek prijave in registracije ter funkcionalnosti platforme.

 

ITPIO, BG je predstavil in pojasnil Priročnik za koordinatorje praktičnega usposabljanja na 

delu in mobilnosti. 

Drugi bolgarski partner – ZPG je predstavil izvedeno transnacionalno mobilnost študentov 

poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Ta vključuje glavne cilje priročnika za 

koordinatorje za učenje na delovnem mestu, vloge in odgovornosti koordinatorja. 



Partnerji so izmenjali tudi svoje izkušnje iz izvedenih mobilnosti in testiranja skupnega 

kurikuluma iz Latvije, Slovenije, Bolgarije in Slovaške. Izpostavljena je bila vloga mentorjev 

in pridobljeno znanje po skupnih učnih načrtih in ocenjevalnih standardih. 

Na Slovaškem so dijaki virtualno sodelovali pri mobilnosti, ki je bila organizirana v Bolgariji 

in Latviji. Dijaki so pridobivali znanja po skupnih učnih načrtih ter standardih kakovosti in 

ocenjevanja. Ker je bila mobilnost organizirana po načinu učenja na delovnem mestu, je imela 

veliko dodano vrednost. 

Dijakom so pokazali, kako uporabljati osebne podatke, kako se obnašati in kako opravljati to 

delo z zadovoljstvom. Dijaki so delili svoje osebne izkušnje s pilotno izvedbo mobilnosti in 

svoje navdušenje s to izkušnjo. Tekom spletne mobilnosti so z latvijskimi dijaki in kolegi delili 

tudi informacije o programih in postopkih zdraviliškega zdravljenja ter podali priporočila o 

zdravem življenjskem slogu. 

V Sloveniji so dijaki v času mobilnosti izvajali virtualno prakso zaradi epidemije covida-19 

preko spleta. Izvedeno je bilo testiranje skupnega kurikuluma, izvedena pa je bila tudi 

delavnica, na kateri so se predstavili velneški centri, predstavljene pa so bile tudi možnosti 

praktičnih usposabljanj za dijake. Izvedena je bila tudi primerjalna analiza za zbiranje povratnih 

informacij s strani dijakov. 

V Latviji je potekala mobilnost 5 dni (2 teoretična dneva in 3 praktični dnevi). Poudarek je bil 

na Modulu 2 »Razvoj individualnega programa za gosta«. 

Zanimanje udeležencev je bilo veliko. Z veseljem so prejeli tiskan priročnik in mape z 

gradivom, ki so jih razdelili vsem udeležencem. 

Projektni konzorcij 

Projektni partnerji 

Inštitut za usposabljanje osebja v mednarodnih organizacijah (ITPIO), Bolgarija 

Poklicna srednja šola za kmetijstvo Kliment Timiryazev (ZPG), Bolgarija  

Al Maks d.o.o., Bolgaria  

Nacionalna agencija za poklicno izobraževanje in usposabljanje (NAVET), Bolgaria   

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  

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: https://www.wellto.eu  

Elektronski naslov: info@itpio.eu  
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