3ти Информационен бюлетин

Партньори по
Проекта:
ПРОФЕСИОНАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
НА ЕСПИНЬО, ПОРТУГАЛИЯ

ДЖИП – ФИПАГ, ФРАНЦИЯ

ГРЕТА САВОА, ФРАНЦИЯ

ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“,

Проект за трансфер на иновации по
програмата "Леонардо да Винчи" на ЕС
“Трансфер на Европейска сертификация за

БЪЛГАРИЯ
ВИСШ ИНСТИТУТ НА ЕСПИНЬО,
ПОРТУГАЛИЯ

БАНИТЕ НА ФУЛГЕЙРА,
ПОРТУГАЛИЯ

изпълнител на термални процедури

ХОТЕЛ АКУА, ПОРТУГАЛИЯ

(Проект THERM

УНИВЕРСИТЕТ СЮЛЕЙМАН ШАХ,
ТУРЦИЯ

134098 LLP 2007 BG LMP) THERM_2”

ЦЕНТЪР ЗА ЗДРАВЕ И ТУРИЗЪМ
КЪМ ТЕРМАЛЕН КУРОРТ ТУЗЛА,
ТУРЦИЯ

KAPLICA TALASSO VE KÜR
MERKEZLERI DERNEĞI, TURKEY

ИСТАНБУЛСКА ДИРЕКЦЯ НА
НАЦИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ,
ТУРЦИЯ

2012-1-PT1-LEO05-11250

УНИВЕРСИТЕТ НА АКУИЛА,
ИТАЛИЯ

http://therm2.eu/

страница | 1

Партньори по
Проекта:

Съдържание
Съдържание ...................................................................................................... 2

ПРОФЕСИОНАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
НА ЕСПИНЬО, ПОРТУГАЛИЯ

Термализъм и здравен и уелнес туризъм............................................................ 2
Новини по проекта ............................................................................................ 3

ДЖИП – ФИПАГ, ФРАНЦИЯ

Работни срещи по проекта................................................................................. 5

Термализъм и здравен и уелнес туризъм
Ръстът в сектора на здравеопазването и уелнеса е реалност от 2000 г. насам и
търсенето на пътувания се увеличава всяка година. Европа е световен лидер в
областта на здравните и уелнес туристически пътувания, които представляват
39% (202,7 милиона пътувания) от общо 524 милиона пътувания годишно. В
един глобален пазар, който представлява 3 трилиона евро, секторът на
здравния и Уелнес туризма представлява 405 милиарда евро и осигурява 2,4
милиона работни места в цяла Европа. Португалия се нарежда на 9-та позиция секторът има икономическо въздействие от 8,9 милиона евро годишно,
осигурявайки 92400 работни места. Тези факти са ярко доказателство, че
туристическите дестинации, които предлагат туристически продукт въз
основата на здравето и уелнеса са тези, които създават възможности за
развитие на бизнеса и за нови работни места.
В Португалия термализмът несъмнено допринася в най-голяма степен за
развитието на здравния и уелнес туризъм. Португалските термални курорти,
разположени предимно във вътрешността на страната на север и централно, са
били двигатели на регионалното развитие и трябва да бъдат насърчавани и
развивани по интегриран, ясно разпознаваем и иновативен начин. След период
на спад на търсенето, португалските термални курорти са били преоткрити и
възстановени, с подновена инфраструктура и нови продукти, така че да могат
да насочат своите оферта към нови аудитории и пазари. През 2013 г. е имало 41
термални курорти в Португалия, посрещащи 94000 души; 54% от тези клиенти
са търсели уелнес туристически услуги.
Фактът, че броят на клиентите в сектора на уелнес туризма се е увеличил
компенсира стагнацията, наблюдавана в терапевтичния сектор. Въпреки това,
за да се отговори на това търсене, от съществено значение е, че стандартите за
обслужване се поддържат на нива на съвършенство. Обучението на човешките
ресурси в този сектор е от голямо значение и е основополагащо за
адаптирането на вече съществуващите квалификация в сектора на термализма
към текущите нужди на пазара. Предефинирането на квалификационните
стандарти в съответствие с подхода чрез компетентностите и Европейската
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квалификационна рамка, както и въвеждането на нови учебни единици, поспециално тези, свързани с естетика и козметика, са пътят напред. Проектът
Therm2 съответства на развитието в този контекст.

Новини по проекта
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Обучение на обучители - Португалия
На 1 май 2014 г. се проведе програма за обучение
на обучители на СПА терапевти в Grande Hotel в
Caldas dа Felgueira. Това обучение съдържаше
обяснението на системата ECVET, представянето
на професионалните стандарти, на стандартите за
компетентности, на стандартите за знанията и на сертификативните и
учебни единици. Групата обучаеми включваше девет обучители. Те бяха
внимателно подбрани, като бяха взети предвид
тяхната професионална квалификация, технически
умения и професионален опит, като се имаше
предвид и бъдещият мониторинг на обучението на
група от обучаеми и бъдещото коригиране на
квалификационните стандарти.
Обучение на обучаеми - Португалия
Професионалното училище Да Сера да Естрела и термалните бани Калдас де
Фелгейра Термас & Спа са си сътрудничили в продължение на 7 години за
обучението на учениците, посещаващи професионалния курс по термални
техники (Thermalism Technician Professional Course), с тригодишен план за
обучение (ЕКР ниво IV). Що се отнася до засегнатите терапевтични
области, Caldas dа Felgueira Termas & Spa са конкретно насочени за
лечение на респираторни заболявания и мускулно-скелетните смущения;
по отношение на спа зоната, там се предлага набор от разнообразни
програми и процедури за осигуряване на уелнес, като същевременно се
вземат предвид индивидуалните нужди на клиентите: релаксация (AntiStress), тонизиране и овлажняване на тялото и лицето (Toning, Duo
Moisturizer, Moisturizing Renewal), включително специални условия като
майчинство (postpartum), стареене (anti-aging) и акне (anti-acne).
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Caldas da Felgueira Termas & Spa по този начин позволява на учениците да
прилагат по време на работа теоретичните знания, придобити по време на
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1180 теоретични часа обучение от курса, както в областта на термализма,
така и в областта на здравето и уелнеса. В този контекст, португалските
партньори провеждат експериментирането на предлаганото обучение,
разработено в съответствие с подхода чрез компетентностите, на базата
на съществуващите квалификационни стандарти за СПА терапевт практиката на работното място на шестнадесет стажанти (с обща
продължителност от 420 час ) беше проведена и оценена според
предложената от проекта Therm2 матрица, с много положителни
резултати.
Обучение на обучители - Турция
Втората фаза от програмата за
обучението на
обучители на СПА терапевти на турските партньори
се проведе на 19 и 20 юли, 2014 г., в университета
Süleyman Sah, с шест обучители, като допълнение на
първия етап, предназначен за четирима участници.
Това обучение се базираше на представянето на проекта, на партньорите по
проекта и на системата ECVET, както и на трансфера на разработените
квалификационни стандарти и представянето на модуларната обучителна
система, структурирана в съответствие с Европейската квалификационна
рамка.
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Обучение на обучаеми – Турция
Експериментирането на предлаганото обучение,
разработено от турските партньори, се проведе в
периода между 30 юни и 30 юли 2014, с общо 260
учебни часа, в термалния център на Tuzla Kaplicalari.
В групата на обучаемите бяха включени шест
служители на този център и група от девет студенти
от секторите на хотелиерството, туризма, здравеопазването и уелнеса, с
различни схеми за обучение, съобразени с оперативните нужди на термалния
център. Имаше общ теоретичен план за обучение за всички обучаеми, целящ
повишаване на уменията на двете групи, включващи настоящи и бъдещи
професионалисти в туристическата индустрия.
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Работни срещи по проекта
Представители на българския партньор Югозападен
университет "Неофит Рилски" отидоха в Турция на 23
юни 2014 г., за среща с турските партньори, целяща
оказване на помощ по отношение управлението на
Проекта. Тази среща имаше за цел да провери
състоянието на продукцията на турските партньори,
както и да се окаже подкрепа за финализиране на продукцията и нейното
прилагане в сайта на проекта, в CD-ROM и брошури. Турските партньори
представиха планирането на втората фаза на обучението на обучители, както и
списъка на хората, избрани за обучението.
Петата международна среща беше организирана от португалските партньори Професионалното училище на Еспиньо, Висшия институт на Еспиньо и Caldas
da Felgueira Termas & Spa – и се проведе в Grande Hotel на Caldas da Felgueira,
от 21 до 24 септември 2014.
В програмата беше включено и посещение на термите в
Caldas Da Felgueira, за да се контекстуализират на място
различните аспекти на термалните процедури и да се
изяснят професионални задачи, присъщи на проведеното
експериментиране. На тази среща присъстваха д-р Ана
Изабел Куна, представител на Националната Агенция Erasmus+, която участва
активно и подчерта значението на проекта Therm2 в национален контекст. Тя
обобщи забележките си, отбелязвайки ключовите въпроси, които да бъдат
взети предвид в окончателния доклад на проекта, както и кратко представяне
на програма Еразъм+ и различните съществуващи ключови дейности.
В тази среща бяха оценени окончателните продукции на
португалските и турските партньори, а именно
квалификационния стандарт, адаптирани в съответствие
с подхода чрез компетентностите. Представени бяха и
докладите от курсовете за обучение, проведени в
Португалия. Университетът на Aquila представи
докладите за качеството №1 и №2. Caldas Da Felgueira Termas & Spa бяха
подготвили програма, включваща експериментиране на термални процедури от
всички партньори, в съответствие с процедурите, дефинирани в португалските
продукции и частично изпълнени от обучаеми в практическото им обучение на
работното място.
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На 10 декември 2014 г. португалските партньори
Професионално училище на Еспиньо и Висш
институт на Еспиньо проведоха втората мисия за
научна и управленска подкрепа на турските
партньори от университета Suleyman Sah. Тази
среща позволи да се анализират турските продукции,
които бяха преразгледани след първата мисия за подкрепа. Бяха проверени:
документацията, свързана с втората фаза на обучението на обучители,
проведена през юли; документацията, свързана с обучението на обучаеми (на
изпълнители на термални процедури), проведено през юни и юли в центровете
на партньора Tuzla Kaplicalari Saglik ve Turizm Tesisleri. Партньорите работиха
заедно при валидирането на съдържанието на уебсайта , брошурите, плакатите
и CD-ROM-а.
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Този бюлетин е изготвен от:
Професионалното училище на Еспиньо (P0), Висшия институт на Еспиньо (P4)
и Caldas da Felgueira Termas & Spa (P6)
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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
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Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да
бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
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