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NOVIČNIK
Program: Erasmus +
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Partnerji
1. Inštitut za usposabljanje
kadrov v mednarodnih
organizacijah (ITPIO), Bolgarija
2. Turistična zbornica Bolgarije
(BTC), Bolgarija
3. Zemedelska strokovna
gimnazija "Kliment Timiryazev"
(ZPG), Bolgarija
4. Center Republike Slovenije za
poklicno izobraževanje (CPI),
Slovenija
5. Savinjsko-šaleška gospodarska
zbornica (SSGZ), Slovenija
6. Višja strokovna šola za
gostinstvo in turizem Maribor
(VSGT), Slovenija
7. Nacionalni center za
izobraževanje (VISC), Latvija
8. Združenje letovišč Latvije
(LRA), Latvija
9. Tehnična šola za modo in
oblikovanje v Rigi (RSMT), Latvija
10. DIMITRA Izobraževanje &
Svetovanje SA, Grčija
11. Združenje občin s termalnimi
vrelci (HATS), Grčija
12. Združenje zdraviliškega in
velneškega turizma Srbije (ZVST),
Srbija
13. Farmacevtsko fizioterapevtska šola (FFS), Srbija
14. Tiber Umbria Comett
izobraževalni program (TUCEP),
Italija
15. FEDERTURISMO
CONFINDUSTRIA turistično
združenje (FC), Italija
16. Skupina AFORMAC
(AFORMAC), Francija
17. Zveza obrtnikov in gostinstva
Puy de dôme (UMIH), Francija
18. Inthecity projekt (Inthecity),
Nizozemska

KRATEK PREGLED
Trend skrbi za zdravje in dobro počutje se v Evropi povečuje, saj se vse več posameznikov zaveda
pomembnosti zdravega in aktivnega življenjskega sloga.
Glavni izziv pri nadaljnjem razvoju velneškega turizma kot odziv na naraščajoče zanimanje turistov
in na povpraševanje po ponudbi velneških paketov, ki vključujejo različne storitve, je razpoložljivost
usposobljenega osebja.
SPECIFIČNI CILJI
 Nadgrajevanje in pridobivanje spretnosti in veščin, potrebnih za obstoječa in nova delovna mesta,
pomembna za trg dela
 Mobilna delovna sila v EU, mobilnost
 Ujemanje in uskladitev med veščinami in potrebami trga dela, premostitev vrzeli med
izobraževanjem in delom, izboljšanje sinergije med področjem izobraževanja in dela
 Priprava mladih za trg dela, spodbujanje študija v EU
 Z uporabo sodobnega personaliziranega didaktičnega orodja pomagati odraslim/zaposlenim v
sektorju pridobiti manjkajoče veščine
 Izboljšati pričakovanja pripravnikov na delovnem mestu s pomočjo izpopolnjevanja mladih in
odraslih
 Z razvojem mobilne aplikacije in spodbujanjem njene uporabe si prizadevati za bolj privlačen,
trajnosten, napreden velneški in zdraviliški turizem, ki bo konkurenčen na območju EU
GLAVNE DEJAVNOSTI
 Vodenje projektov; zagotavljanje in vrednotenje kakovosti; opredelitev vrzeli v znanju in potrebah
po usposabljanju; oblikovanje učnih načrtov (IV. stopnja EOK); razvoj večjezične mobilne aplikacije
in platforme za usposabljanje; vodenje; diseminacija in uporaba
GLAVNE CILJNE SKUPINE PROJEKTA
 Izvajalci začetnega in nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v turizmu
 Podjetja s področja velneškega turizma
 Turistične organizacije
 Predavatelji in tutorji v podjetjih, ki izvajajo poklicno izobraževanje in usposabljanje
 Študenti poklicnega izobraževanja in usposabljanja
 Nacionalne institucije za poklicno kvalifikacijo, ki niso partnerji projekta
PRIČAKOVANI REZULTATI
 Poročilo o ugotovitvah raziskave na temo vrzeli v znanju v obstoječih podatkovnih virih
(raziskovanje po spletu) v 7 sodelujočih državah in dodatno v 4 državah EU, ki niso partnerice
projekta
 Razvoj in priprava 5 celovitih, prenosljivih in za uporabo pripravljenih učnih načrtov
 Vključitev vseh ključnih predstavnikov v svetovalne delavnice za potrditev pripravljenih učnih
načrtov
 Priprava in prenos/določitev učnega materiala (priročnik, vaje, simulacije, testi)
 Izvajanje nacionalnih testnih usposabljanj za 2 ciljni skupini
 Izvedbe delavnic na temo izvajanja in uresničevanja učnih načrtov v vseh 7 v projektu sodelujočih
državah
 Razvoj posebne mobilne aplikacije za podporne module usposabljanja
 Ustanovitev novega neformalnega področnega zavezništva o odličnosti poučevanja in
usposabljanja v velneškem in zdraviliškem turizmu

19. Mednarodna zveza za
hidroterapijo in klimatsko terapijo
(FEMTEC), Italija

TEKOČE DEJAVNOSTI
Trenutno vsi partnerji projekta delajo na sklopu 3 ‘’Opredelitev vrzeli v znanju in potrebah po
usposabljanju’’, ki predstavlja raziskovalno fazo projekta. Sestavljena je iz raziskav vsebine preko
spleta, terenskih raziskav za ugotavljanje vrzeli v znanju, priprave poročila o ugotovitvah raziskav na
temo vrzeli v znanju v obstoječih podatkovnih virih in poročila o ugotovitvah raziskave. Rezultati
bodo kmalu objavljeni.
Za več informacij: info@itpio.eu

Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni strinjanja z vsebino, ki odraža samo stališča avtorjev. Komisija prav tako
ne nosi odgovornosti za kakršno koli uporabo informacij, ki jih publikacija vsebuje.

