
Καλώς ορίσατε στο δεύτερο δελτίο τύπου του έργου SKILLS FOR WELLNESS! 

 
 Project number: 2019-1-DE02-KA202-006180. This project has been funded with support from the 

European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Σχετικά με το έργο. 

Οι εργαζόμενοι ευεξίας πρέπει όχι μόνο να αναπτύξουν 

επαγγελματικές ικανότητες, αλλά και να διαθέτουν μια 

ποικιλία άλλων δεξιοτήτων - π.χ. ευγενική 

συμπεριφορά, επαρκής ψηφιακές δεξιότητες 

ηλεκτρικών υπολογιστών και άλλων ηλεκτρονικών 

συσκευών, φιλική προς το περιβάλλον συμπεριφορά 

κ.λπ. Το έργο Skills for Wellness προσφέρει 

ολοκληρωμένο υλικό για (μελλοντικούς) επαγγελματίες 

στον χώρο της  ευεξίας, το οποίο μπορούν να 

χρησιμοποιήσου για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. 

Επαγγελματικά Πρότυπα 

Για τη δημιουργία των επαγγελματικών 

προτύπων, ήταν σημαντικό να 

κατανοήσουμε όλες τις πτυχές του 

ευρωπαϊκού τομέα ευεξίας και να 

αντιληφθούμε τι χρειάζονται οι εργαζόμενοι, 

τα καθήκοντα τους έχουν και τις 

απαραιτητες δεξιότητες που απαιτούνται 

για ην άσκηση των επαγγελμάτων ευεξίας. 

Έρευνες και μελέτες έδειξαν ότι οι 

υπηρεσίες στη βιομηχανία της ευεξίας είναι 

παρόμοιες σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά 

οι εκπαιδευτικοί δρόμοι σε κάποιες χώρες 

(Γερμανία, Φινλανδία, Ιταλία, Ισπανία και 

Κύπρος) διαφέρουν σημαντικά (από 

σύντομη σειρά μαθημάτων κατάρτισης έως 

πολυετή κατάρτιση) καθώς δίνεται έμφαση 

σε διαφορετικούς τομείς. Στη Γερμανία για παράδειγμα οι παραδοσιακές υπηρεσίες σπα (όπως 

περιποιήσεις προσώπου, μασάζ κ.λπ.) αποτελούν το πιο σημαντικό κομμάτι για την ευεξία ενώ 

στην Φινλανδία οι δραστηριότητες αναψυχής (γιόγκα, σάουνα κ.λπ.) μονοπωλούν το ενδιαφέρον.  

Τα διάφορα μαθήματα κατάρτισης και οι τάσεις σε κάθε χώρα αναδυκνείουν την ανάγκη για τη 

δημιουργία και την ανάπτυξη επαγγελματικών προτύπων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

διεθνώς. Εκτός από τις γνωστές βασικές δεξιότητες για τη φροντίδα και τις θεραπείες ομορφιάς, 

δόθηκε έμφαση και στις λεγόμενες εγκάρσιες δεξιότητες (επικοινωνία, εξυπηρέτηση πελατών, 

βιωσιμότητα κ.λπ.) - πολλοί ερωτηθέντες στις προαναφερθείσες έρευνες δήλωσαν ότι υπάρχει 

ανάγκη κάλυψης αυτών των δεξιοτήτων στον τομέα της ευεξίας.  

Επόμενα βήματα 

Το παρόν διάστημα αναπτύσσεται ειδικό εκπαιδευτικό υλικό με βάση τα επαγγελματικά πρότυπα. 

Το εκπαιδευτικό υλικό θα περιλαμβάνει ποικίλες ασκήσεις, διαφορετικά εργαλεία και 

συναρπαστικές δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από στον ενδιαφερόμενο για 

τον τομέα της ευεξίας ως υλικό προσωπικής εκπαίδευσης αλλά υλικό που μπορεί να διδαχθεί στην 

τάξη. Στόχος του έργου είναι οι δραστηριότητες που έχουν δημιουργηθεί να πραγματοποιηθούν σε 

πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Όλο το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο 

χωρίς περιορισμούς. 

 Μπορείτε να βρείτε τα  πλαίσο με τα Επαγγελματικά Πρότυπα στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.mmclearningsolutions.com/Depository/Document/12454/Document.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε  στο : 

http://www.mmclearningsolutions.com/Projects.aspx ή στο https://skillsforwellness.edublogs.org  

Περιοχές εργασίας των επαγγελματικών 

πρότυπων   

1. Θεραπεία προσώπου, λαιμού και ντεκολτέ 

2. Θεραπείες σώματος 

3. Περιποιήσεις χεριών και ποδιών και 

θεραπείες ομορφιάς 

4. Σωματική ψυχαγωγία, δραστηριότητες 

χαλάρωσης και διατροφή 

5. Υγιεινή και ασφάλεια 
 
Συμπεριλαμβάνονται εγκάρσιες δεξιότητες 
σε όλες τις περιοχές εργασίας. 
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