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 Ο τομέας της ευεξίας στην Ευρώπη 

αυξάνεται μέρα με τη μέρα - όπως και ο 

ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων 

υπηρεσιών ευεξίας (τόσο οι εταιρείες όσο 

και οι αυτοαπασχολούμενοι). Σήμερα, 

προκειμένου να παραμείνουν 

επαγγελματίες, πρέπει να βελτιωθούν όχι 

μόνο οι δεξιότητες που σχετίζονται με την 

εργασία, αλλά και άλλες δεξιότητες - όπως 

η επικοινωνία, ο εντοπισμός και η 

αντιμετώπιση των αναγκών των πελατών, 

οι γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο 

φιλικός τρόπος προς το περιβάλλον 

εργασίας κτλ. 

Το έργο "Skills for Wellness" αντιμετωπίζει αυτή την πρόκληση και στοχεύει να εξοπλίσει τους 

παρόχους υπηρεσιών ευεξίας, των επαγγελματιών και των ιδρυμάτων επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης με τα εργαλεία αξιολόγησης και βελτίωσης των επαγγελματικών 

δεξιοτήτων των ίδιων και των εργαζομένων. 

Για να επιτευχθεί αυτό, παρέχουμε: 

- Επαγγελματικά πρότυπα– ένα σύνολο γνώσεων και 

δεξιοτήτων που ορίζονται για συγκεκριμένους τομείς 

δραστηριοτήτων (π.χ. θεραπεία προσώπου και σώματος, 

φροντίδα χεριών και ποδιών, διατροφή, υγιεινή κλπ.) που μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς κατά την αξιολόγηση των 

δικών του ικανοτήτων 

- Εκπαιδευτικό υλικό (πρακτική άσκηση, βίντεο, διαδραστικά 

εργαλεία) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα στο 

σπίτι, κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας ή στο 

περιβάλλον εργασίας 

- Εργαλείο αξιολόγησης με θεωρητικές και εργασιακές 

δραστηριότητες που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους που 

εργάζονται στον τομέα της ευεξίας να εντοπίσουν περαιτέρω 

σημεία ανάπτυξης 

Όλα τα εκπαιδευτικά υλικά θα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. 

 
Τα αποτελέσματα του έργου "Skills for Wellness" θα βασίζονται σε 

έρευνα που διεξήχθη στη Γερμανία, τη Φινλανδία, την Ιταλία, την 

Ισπανία και την Κύπρο. Περισσότεροι από 40 άτομα σε κάθε χώρα 

που εκπροσωπούν τους παρόχους υπηρεσιών ευεξίας, ιδρύματα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και 

αυτοαπασχολούμενοι συμμετείχαν στις συνεντεύξεις και 

μοιράστηκαν την εμπειρογνωμοσύνη τους σχετικά με τις 

τρέχουσες τάσεις στον τομέα της ευεξίας, τις πιο απαιτητικές 

δεξιότητες και τις διαθέσιμες προσφορές κατάρτισης. Η εκτενής 

σύνοψη της έρευνας θα είναι σύντομα διαθέσιμη στο διαδίκτυο. 
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Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε μαζί μας: 

 

Μ.Μ.C Mediterranean Management Centre Ίμβρου 16 

Λευκωσία 1055 Κύπρος 

 

eusupport@mmclearningsolutions.com 

https://skillsforwellness.edublogs.org/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


