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Обща информация за Проекта
Традиционните дейности, свързани с термализма, първоначално създадени с
терапевтична цел, през последните години започват да отстъпват на дейности,
насочени към доброто здраве и благосъстояние. По настоящем офертите за
термални спа процедури се асоциират по-често с грижа за доброто здраве,
отколкото с лечебна цел. Това изместване на дейностите е знак за еволюция на
професионалното поведение и кореспондиращите му умения, които следва да се
адаптират към новите нужди и очаквания на потребителите. Целта на проектa
THERM_2 ще бъде да отговори на тези потребности, като предостави решение
относно професионалното обучение. Иновационните резултати на проекта
THERM 134098 LLP 2007 BG LMP ще бъдат трансферирани на Португалия и
Турция, за да им дадат възможност да създадат, внедрят и/ или адаптират
квалификация на Термален агент и нейната модулна оферта, отговаряща на
потребностите, идентифицирани от специалистите по термализъм и за да проучат
възможността за регистриране на тази нова квалификация и нейната актуализация
в националната квалификационна рамка.
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Работните пакети
Проектът разполага с пет работни пакети (РП):
 РП1 – Координация, управление и качество на проекта;
 РП2 – Трансфер на разработената квалификация в първоначалния проект
THERM в двете страни-бенефициенти и създаване на оферта за модулно
обучение, съгласувана с Европейската квалификационна рамка;
 РП3 – Изготвяне на програма за модулно обучение на Термални агенти и
създаване и внедряване на програма за обучители на Термални агенти;
стартиране на действия за включване на това професионално обучение в
националните системи за професионално образование и обучение.
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 РП4 – Тестване на новосъздаденото
професионално обучение и образование
въвеждането й в националните системи
обучение.
 РП5 – Разпространение, валоризиране
резултатите на Проекта.

предложение за нова професия
и продължаване на усилията за
за професионално образование и
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и мултиплициране на целите и
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ДЖИП – ФИПАГ, ФРАНЦИЯ

 P0 – ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ НА ЕСПИНЬО (ESPE) / Португалия –
Водещ партньор;
 P1 – ГРУПА В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
ПРФЕСИОНАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА АКАДЕМИЯ „ГРЕНОБЪЛ“ (ДЖИПФИПАГ) / Франция – Координатор;
 P2 – ГРЕТА-САВОА – Франция;
 P3 – ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – България;
 P4 – ВИСШ ИНСТИТУТ НА ЕСПИНЬО (ISESP) – Португалия.
 P5 – В процес на смяна;
 P6 – ХОТЕЛ АКУА – Португалия.
 P7 – В процес на смяна;
 P8 – ЦЕНТЪР ЗА ЗДРАВЕ И ТУРИЗЪМ КЪМ ТЕРМАЛЕН КУРОРТ ТУЗЛА –
Турция;
 P9 – В процес на смяна;
 P10 – ИСТАНБУЛСКА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
– Турция;
 P11 – УНИВЕРСИТЕТ НА АКУИЛА (UNIVAQ) – Италия – Партньор за
външно оценяване на проекта.

Работните срещи по проекта
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Състоялите се работните срещи до момента по Проект THERM_2 са следните:
 Първи Управителен комитет: Първата среща по проекта се проведе в
Португалия на 21-22 февруари 2013 г., в гр.
Еспино. Тя бе планирана от организатора на
проекта Професионалното училище на Еспиньо,
ръководната организация за работата на
национално ниво в Португалия – Висшя иснтитут
на Еспиньо и организацията координатор на
работата по проекта – ДЖИП-ФИПАГ, Франция. Като част от дневния ред на
работната среща бха разгледани и утвърдени планът на действие и графикът с
дейностите
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по Проекта. Партньорите имаха възможността да се запознаят с
методологическия инструментариум и концепциите, свързани с Европейската
квалификационна рамка.
Следваща среща: Втори Управителен комитет: Срещата ще се проведе в
Истанбул, Турция през септември 2013 г. Тя ще се организира от Партньор 8 –
Център за здраве и туризъм към курорт Тузла и Партньор 10 – Истанбулска
дирекция на националното образование. Бъдещият Партньор 7 – Университета
Сюлейман Шах ще вземе участие в тази среща.
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Резултати
• Р1: Два квалификационни стандарта, съобразени с националните разпоредби,
като всеки един включва оферта за професионално обучение, съгласувана с
Европейската квалификационна рамка.
• Р2: Оферта за едномодулно професионално обучение за Термални агенти,
обща за двете страни-бенефициенти.
• Р3: Тренинг-програма за обучители на Термални агенти във всяка странабенефициент.
• Р4: Тренинг на девет обучители в страните-бенефициенти на този трансфер.
• Р5: Тестване на съдържанието на този специфичен тренинг (модулно
обучение и тренинг на обучители) чрез внедряване на тренинг-програма във
всяка страна-бенефициент с цел обучение на 15 Термални агенти.
• Р6: Инструменти за разпространение на резултатите: уебсайт, бюлетини,
постери, брошури и компакт-дискове.
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Уеб сайт
Уеб сайтът на проекта е http://therm2.eu/.
Резултатите ще бъдат качени на уеб сайта веднага, щом бъдат готови.

Този бюлетин (нюзлетър) е изготвен от:
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Професионалното училище на Еспиньо(P0) и Висшия институт на Еспиньо (P4)

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
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