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WellTo - Present Stakeholders for Future Wellness Tourism Skills’  

 

DevelopmentZáverečná konferencia projektu WellTo  

 

 

29. júna 2021 sa uskutočnila záverečná konferencia projektu WellTo. Kvôli pandemickej 

situácii Covid-19 sa záverečná konferencia konala súčasne osobne aj online. Miestom konania 

konferencie bol Hotel ANEL (Sofia, Bulgaria, 14 Todor Alexandrov blvd.). Účastníci, ktorí sa 

nemohli zúčastniť osobne, sa pripojili prostredníctvom aplikácie ZOOM.  

Ako prvý vystúpil slovenský partner (AHRS), ktorý predstavil profil povolania prevádzkar 

wellness centra.  

VISC z Lotyšska prezentoval spoločnú kvalifikáciu prevádzkara wellness centra (úroveň 4 

EKR)  (Kvalifikačný profil, Spoločná metodika učebných osnov na získanie kvalifikácie). 

Počas stretnutia všetci projektoví partneri vysvetlili svoje akreditačné stratégie.  

Slovinský partner (CPI) predstavil Sprievodcu zabezpečovania kvality – Spoločná kvalifikácia 

AWC. P. Delyan Keremedchiev podrobne predstavil platformu WellTo https://ewtp.itpio.eu/ 

ako European Wellness Tourism Skills Network – EWTSN (Európsku sieť zručností v oblasti 

wellness turizmu). Vysvetlil proces prihlasovania a registrácie, ako aj funkcie a rozhranie 

platformy.  

 

ITPIO, BG predstavil a vysvetlil Príručku pre sprostredkovateľov vzdelávania na pracovisku.  

Druhý bulharský partner – ZPG prezentoval medzinárodnú mobilitu, ktorej sa zúčastnili 

študenti odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Prezentácia obsahovala hlavné ciele 

https://ewtp.itpio.eu/


Príručky pre sprostredkovateľov vzdelávania na pracovisku, úlohy a povinnosti 

sprostredkovateľov.  

Partneri sa tiež podelili o svoje skúsenosti z realizovaných mobilít a pilotnej verzie Spoločných 

učebných osnov z Lotyšska, Slovinska, Bulharska a Slovenska. Úlohou mentorov je 

zabezpečenie získavania vedomostí podľa spoločných učebných osnov a štandardov 

hodnotenia.  

Slovenskí študenti sa zúčastnili mobilít organizovaných v Bulharsku a Lotyšsku. Študenti 

získavali vedomosti v zmysle spoločných učebných osnov a štandardov kvality a hodnotenia. 

Keďže mobilita bola organizovaná ako akcia zameraná na vzdelávanie na pracovisku, mala 

veľkú pridanú hodnotu. 

Študentom ukázala, ako pracovať s osobnými údajmi, ako sa správať na pracovisku a ako si 

túto prácu užívať.  Podelili sa o ich osobné skúsenosti z pilotnej fázy, ktoré si nesmierne vážia. 

Počas online mobilít s lotyšskými študentmi a kolegami im boli predstavené jednotlivé 

programy a procedúry kúpeľnej liečby, ako aj poradenstvo v oblasti zdravia a životného štýlu.   

Slovinskí študenti sa kvôli pandemickej situácii Covid-19 zúčastnili virtuálnej praktickej 

výučby online. Bola predstavená pilotná verzia Spoločných učebných osnov a workshopov na 

podporu wellness centier a možností praktických tréningov zameraných na wellness zariadenia, 

ako aj špeciálne úlohy pre študentov.  

V Lotyšsku sa uskutočnila 5-dňová mobilita (2 dni teórie a 3 dni praxe). Zameraná na Modul 2 

„Vypracovania individuálneho programu kúpeľnej liečby.“ 

Zo strany účastníkov bol o ňu veľký záujem. S radosťou prijali tlačenú verziu príručky a zložky 

s materiálmi, ktoré boli rozdané všetkým účastníkom. 

Projektové konzorcium 

Partneri projektu 

Institute for Training of Personnel in International Organisations (ITPIO) BG 

Vocational Secondary School of Agriculture (ZPG) BG 

Al Maks Ltd.  BG 

National Agency for Vocational Education and Training (NAVET) BG 

Institute of Republic of Slovenia for Vocational Education and Training (CPI) SI 

Savinjska-Šaleška Chamber of Commerce (SŠGZ) SI 

School Centre Velenje (ŠCV) SI 

National Centre for Education (VISC) LV 

Employers’ Confederation of Latvia (LDDK) LV 

Kuldiga Technology and tourism technical school (KTTT) LV 

State Vocational Education Institute (ŠIOV) SK 



Slovak Association of Hotels and Restaurants (AHR) SK 

Hotel Academy of Ludovit Winter (HALW) SK 

Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB) DE 

Projekt WellTo (č. projektu: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ) je financovaný s 

podporou Európskej komisie. Táto komunikácia odzrkadľuje iba názory autora a Komisia 

nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých. 

Stránka projektu: https://www.wellto.eu  

Kontakt: info@itpio.eu  
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