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БЮЛЕТИН № 5 
 
WellTo – Днешните заинтересовани страни за утрешното развитие
на уелнес туризма 
 
Обучение на местни медиатори и национални съветници на
медиатори в процеса обучение чрез работа

През март 2021 г. в България, Словения и Латвия бяха
организирани обучения на местни медиатори и национални
съветници на медиатори в процеса обучение чрез работа. Целта
на тази дейност беше да се осигури успешна работа на медиаторите
в процеса обучение чрез работа с цел улесняване на
сътрудничеството между училищата за ПОО и компаниите в уелнес
туризма, при планирането, организацията и предоставянето на
обучение чрез работа, включително при международната мобилност.
Обученията бяха проведени от националните екипи по проекта, във
вид на 3-дневни обучителни семинари, съгласно обща програма
за обучение, изготвена от партньорите по проекта, включваща
Наръчника за медиатори и обучителни материали. Обученията
бяха проведени като работни срещи, включващи интерактивни
презентации по теми, обхванати в Наръчника, упражнения и дискусии
по ключови въпроси, събиране на обратна информация относно
яснотата, изчерпателността и приложимостта на Наръчника за
медиатори. 
Във всяка страна бяха обучени най-малко 8 медиатори в процеса
обучение чрез работа (4 представители на училища за ПОО и 4
представители на компании в уелнес туризма), както и 2 национални
съветници на медиатори в процеса обучение чрез работа (1 от
национален квалификационен орган и 1 от секторна асоциация в
туризма). В четирите държави са обучени минимум 32 местни
медиатори в процеса обучение чрез работа и 8 национални
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съветници на медиатори. След преминаване на процедурата по
сертифициране, чрез платформата WellTo, те ще бъдат включени
в регистъра на членовете на Европейската мрежа за умения в
уелнес туризма (EWTSN). 
Платформата WellTo вече е разработена в рамките на работен пакет
5 по проекта, като все още се извършват някои технически
подобрения. 
Многоезичната платформа WellTo подпомага прилагането на
дейностите на Европейската мрежа за умения в уелнес туризъм. 
Функционалностите на платформата подпомагат членовете на
мрежата в следните основни насоки: 
 

Прилагане на насоките за осигуряване на качество на
съвместната учебна програма;
Съвместно прилагане на учебната програма за Администратор в
уелнес център, чрез раздел ресурси, където в бъдеще ще се
предоставят материали за обучение;
Определяне и сертифициране на медиатори в процеса
обучение чрез работа, определяне на съветници на медиатори;
Оценка на процеса на обучение чрез работа, при
международна мобилност;
Признаване и сертифициране в процеса обучение чрез
работа при мобилност.

Платформата WellTo е достъпна за всички членове на консорциума
по проекта и регистрацията се извършва на следния адрес:
http://mediator.wellto.site/login

Platform
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В България обучението беше организирано като тридневно събитие на
26, 29 и 30 март 2021 г. онлайн чрез платформата ZOOM. Списъкът на
участниците включваше представители на центрове за професионално
образование и обучение, училища за ПОО, спа хотели, Националната
агенция за професионално образование и обучение в България. 
Следвайки дневния ред, през първия ден от обучението (26.03.2021) бяха
представени следните теми: кратка информация за проекта WellTo;
основни цели на наръчника за медиатори в процеса обучение чрез работа;
медиаторът в процеса на обучение чрез работа; дискусионни сесии.
Вторият ден от обучението (29.03.2021 г.) включваше: прилагане на
процеса обучение чрез работа и помощни инструменти; групова работа.
Третият ден от обучението (30.03.2021 г.) включваше: дискусии за добри
практики при обучението чрез работа и обучение за използване на
платформата WellTo.
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В Латвия партньорите по проекта организираха онлайн обучение на
медиатори в процеса обучение чрез работа на 25, 26 и 29 март.
Участниците в обучението, които представляваха работодатели,
институции за професионално образование, както и национална
квалификационна институция, имаха възможност да се запознаят и
да изразят своите виждания относно разработения по проекта
наръчник за медиатори. Участниците също научиха повече за
прилагането на практика на обучението чрез работа и оцениха събитието
като много ценен опит.

В Словения, партньорите по проекта организираха онлайн обучение на
медиатори в процеса обучение чрез работа на 2, 9 и 16 март. Участниците
в обучението, представители на компании от сектора на уелнес
туризма, доставчици на ПОО, предлагащи обучение за придобиване
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на квалификации в сектора на уелнес туризма и институции за
разработване на политики в ПОО, имаха възможността да се запознаят
с наръчника за медиатори в процеса обучение чрез работа, който е
разработен по проекта WellTo. Участниците изразиха своите виждания и
дадоха оценки за разработения наръчник. Участниците оцениха високо
обучението и като един много ценен опит. 
 
В Словакия обучението на местни медиатори и национални съветници
на медиатори в процеса обучение чрез работа се планира да се състои
през Април.

Консорциум на проекта

Партньори по проекта

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

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

България 
Ал Макс ООД, България 
Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), България 
Институт на Република Словения за професионално образование и обучение (CPI),

Словения 
Савинско-салешка търговска камара (SŠGZ), Словения 
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Училищен център Веление (ŠCV), Словения 
Национален център за образование (VISC), Латвия 
Конфедерация на работодателите на Латвия (LDDK), Латвия 
Техникум по технологии и туризъм Kuldiga (KTTT), Латвия 
Държавен институт за професионално образование (ŠIOV), Словакия 
Словашка асоциация на хотелите и ресторантите (AHR), Словакия 
Академия по хотелиерство Ludovit Winter (HAĽW), Словакия 
Федерален институт по професионално образование и обучение (BIBB), Германия 
 

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

на Европейската Комисия. Настоящата публикация отразява гледните точки само на авторите и не

може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за

информацията, съдържаща се в нея. 
 

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

 

Уебсайт на проекта

Ел. поща
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