CONTACT INFORMATION

ELESA PROJEKTI LÕPUKONVERENTS
Projektipartnerid kutsuvad osalema ELESA projekti lõpetamist tähistaval
konverentsil Mijoux’s (Rhône-Alpes) Prantsusmaal 25. septemril 2015.
Konverentsil tutvustatakse kõiki projekti tulemusi ning algatatakse
foorum tegevusvaldkonna kõigi osapoolte seas uurimaks viise, kuidas
suurendada aktiivturismi teenuste pakkujate võimalusi ja mobiilsust
üle kogu Euroopa.
Konverentsi info ja uudised:
www.elesa-project.eu/upcoming-events

KASULIKKE VEEBILEHEKÜLGI
www.elesa-project.eu
www.ec-oe.eu/projects/eqfoa
www.ec-oe.eu/projects/clo2
ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm

IE - Ireland
Institute of Technology,Tralee
Tralee, Ireland
Tomás Aylward
tomas.aylward@staﬀ.ittralee.ie
www.ittralee.ie

HU - Hungary
University of Physical Education
Budapest, Hungary
Gyöngyvér Lacza
lacza@tf.hu
www.tf.hu

IE - Ireland
Coaching Ireland, Limerick, Ireland
Fiona Larkin
ﬁona.larkin@coachingireland.com
www.coachingireland.com

GR - Greece
HATAOA - Hellenic Association of Tourist
Enterprises of Outdoor Activities,
Athens, Greece
Michalis Tsoukias
m.tsoukias@trekking.gr
www.hateoa.gr

PT - Portugal
IDTOUR - Unique Solutions, IEUA,
University of Aveiro, Aveiro, Portugal
Nuno Lopes
nuno.lopes@idtour.pt
www.idtour.pt

EE - Estonia
TLU - Institute of Health Sciences and
Sports, Tallinn University, Tallin, Estonia
Reeda Tuula
reedat@tlu.ee
www.tlu.ee/en

ES - Spain
ANETA - Asociacion Nacional de Empresas
de Turismo Activo, Madrid, Spain
c/o Teresa Gil 16, 47002, Valladolid, Spain
Lazaro Mediavilla
aneta@aneta.es
www.aneta.es

CH - Switzerland
SOA - Swiss Outdoor Association
Zurich, Switzerland
Katrin Blumberg
katrin@swissriveradventures.ch
www.swissoutdoorassociation.ch

PT - Portugal
APECATE - Associaçao Portuguesa
de Empresas de Congressos,
Animaçao Turistica e Eventos
Lisboa, Portugal
Paulo Rocha
apecate@apecate.pt
www.apecate.pt
NL - Netherlands
VeBON - Vereniging Buitensport
Ondernemingen Nederland
Ermelo, Netherlands
Hans Ligtermoet
info@vebon.nl
www.vebon.nl
FR - France
SNEPSALPA - France Plein Air
Mijoux, France
Jean Yves Lapeyrere
jylapeyrere@francepleinair.fr
www.francepleinair.fr

BE - Belgium
Katholieke Hogeschool Leuven
Leuven, Belgium
Dries De Ruytter
dries.deruytter@khleuven.be
www.khleuven.be

EC-OE
European Confederation of Outdoor
Employers, Huldenberg, Belgium
Herman Smulders,
herman.smulders@ec-oe.eu
www.ec-oe.eu

ELESA on rakenduslik projekt, mis püüab luua kasutamisvalmis toote, mida
nii , kõrg-, kutseharidus kui ka täiendkoolitustpakkuvad organisatsioonid
saaksid kasutada .

Aktiivturismi teenuse pakkuja
on spetsialist, kes töötab
väliskeskkonnas ning juhib ja
juhendab rühmi ja üksikisikuid
aktiivse puhkuse vältel erinevates
tegevustes.
VARASEM KOGEMUS
ELESA on jätkuprojekt kahele varasemale Euroopa elukestva õppe programmi
aktiivturismiga seotud projektile kutse- ja kõrghariduse tasandil:
The European qualiﬁcation framework for outdoor animators (EQFOA),
aastatel 2006-2008 ja Professionalizing training and mobility for outdoor
animators in Europe, bridging the gap between sector competences and
learning outcomes (CLO2), aastatel 2008-2010.
EQFOA projektiga loodi selgus aktiivturismi teenuse pakkuja tööülesannetes,
määratledes kolm peamist valdkonda:
1. Kutsekirjeldus : aktiivturismi teenuse pakkuja kutse ja sellega seotud
ametite kirjeldamine;
2. Tegevused : aktiivturismi teenuse pakkuja igapäevaste tööülesannete
määratlemine;
3. Pädevused : aktiivturismi teenuse pakkujalt nõutud, turvaliste ja tõhuste
aktiivtegevuste läbiviimiseks, juhendamiseks ja kavandamiseks vajalike
pädevuste kirjeldamine.
CLO2 projekt keskendus aktiivturismi teenuse pakkuja kompetentside (EQFOA)
ja nende saavutamiseks vajalike õpitulemuste omavahelise lõhe ületamisele.
Selle projekti kaks olulisemat väljundit :
1. määratleti aktiivturismi teenuse pakkuja funktsioonid Euroopa
kvaliﬁkatsiooniraamistiku (EQF) 5ndal tasemel;
2. visandati õpitulemuste raamdokument, millega määratletakse teenuse
pakkuja põhipädevuste omandamiseks vajaliku koolitusprogrammi
õpiväljundid ja moodulid.

Varasemad projektid (EQFOA ja CLO2) on eeltööna välja töötanud kasulikud
vahendid, mida koolitajad ja tööandjad küll kahjuks universaalselt kasutada
ei saanud. ELESA projekt pakub just seda puuduvat lüli, mis aitab ühendada
aktiivturismi teenuse pakkuja kutsealase visiooni kõigi koolitajate jaoks
käegakatsutava ning üle-euroopaliselt rakendamiskõlbuliku tootega õppekavaga.
Projektiparnterid usuvad, et sellisel õppekaval on tõsiseltvõetav mõju
elukestvas õppes ning tööjõumobiilsuses osalevatele töövõtjatele,
kutsekvaliﬁkatsioonide läbipaistvusele ning väga tugev lisaväärtus
turismi- ja vaba-aja tööstusele.
Kuna kümned tuhanded praegused ja tulevased Euroopa töövõtjad on selle
projekti võimalikud kasusaajad, siis ka miljonid erinevaid Euroopa riike
külastavad puhkajad saavad sellest projektist kasu.

ELESA PROJEKTI KIRJELDUS
Käesolev projekt hõlmab strateegilist koostööd kõrharidusinsitutsioonide
ja aktiivturismi ettevõtete vahel lähtudes ERASMUS programmist.
ELESA projektil on neli põhiosa:
1. Kümnes partnerriigis uuritakse kõrgharidussüsteeme, mis toetavad
aktiivturismi teenuste pakkujaid ettevalmistavat haridust ja koolitust
kogu Euroopas;
2. Visandatakse ja arendatakse innovatiivset ja sisukat õppekava, mida saaks
rakendada üle-euroopaliselt aktiivturismi teenuse pakkujate koolitamiseks;
3. ELESA õppekava testimine ja vajadusel muutmine ning valideerimine
võrreldes erinevate koolitajate EQFOA ja CLO2 tulemusi;
4. ELESA õppekava levitamine tegevusvaldkonnas otsusteid vastuvõtvate
osapoolte seas.

