
η Τελική Συνεδρία Του προγράμμαΤοΣ ELESA
Οι εταίροι του προγράμματος ELESA σας προσκαλούν να παραβρεθείτε
στην τελική συνεδρία του προγράμματος στην πόλη Mijoux, (Phone-Alpes)
στη Γαλλία στις 25 Σεπτεμβρίου 2015

Η συνεδρία θα διευκολύνει τη διάδοση του συνόλου των προϊόντων του
προγράμματος και θα λειτουργήσει ως ένα φόρουμ για τους συντελεστές
του τομέα, ώστε να διερευνήσουν τους τρόπους για την ενίσχυση των
ευκαιριών και της κινητικότητας των Συνοδών Υπαιθρίων Δραστηριοτήτων
σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Νέα του Συνεδρίου και πληροφόρηση:
www.elesa-project.eu/upcoming-events

χρήΣιμοι ΣύνδεΣμοι
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

ΣύνδεΣμοΣ ελληνικών
ΤουριΣΤικών επιχειρήΣεων
υπαίθριων δραΣΤηριοΤήΤων
- ΣεΤευδ, μέλοΣ EC-OC

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



Εμψυχωτής Υπαίθριων Δραστηριοτήτων
είναι όρος που χρησιμοποιήθηκε για να
περιγράψει τον επαγγελματία ο οποίος
εργάζεται σε υπαίθριο περιβάλλον
καθοδηγώντας και διευκολύνοντας
ομάδες ατόμων ή και μεμονωμένα άτομα
να συμμετέχουν σε δραστηριότητες
ενεργού αναψυχής.

ΣΤηριζόμενοι ΣΤην εμπειρία

Το πρόγραμμα : Ευρωπαικο πλαίσιο Διδακτέας Ύλης Εμψυχωτών Υπαίθριων
Δραστηριοτήτων- ELESA, αποτελεί συνέχεια δύο προηγούμενων
προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, του EQFOA (2006-2008) και του CLO2
(2008-2010) στις Υπαίθριες Δραστηριότητες.

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων για Εμψυχωτές Υπαίθριων Δραστηριοτήτων
(EQFOA) ξεκαθαρίζει το αντικείμενο εργασίας του Εμψυχωτή Υπαίθριων
Δράσεων ορίζοντας την εργασία του, μέσα από τρεις πίνακες :
1. χάρτης επαγγελμάτων: Περιγράφει τις θέσεις εργασίας του Εμψυχωτή

Υπαίθριων Δραστηριοτήτων και συναφών επαγγελμάτων.
2. χάρτης υπευθυνοτήτων: Προσδιορίζει τις εργασίες που σε καθημερινή

βάση, φέρνει εις πέρας ο Εμψυχωτής Υπαίθριων Δραστηριοτήτων.
3. πλαίσιο προσόντων: Σκιαγραφεί τα απαιτούμενα προσόντα του

Εμψυχωτή Υπαίθριων Δραστηριοτήτων ώστε να παρέχει ένα Υπαίθριο
πρόγραμμα με ασφαλή και αποδοτικό τρόπο.

Το πρόγραμμα CLO2 εστίασε στο γεφύρωμα του κενού μεταξύ των προσόντων
του Εμψυχωτή Υπαίθριων Δραστηριοτήτων (EQFOA) και των μαθησιακών
αποτελεσμάτων που απαιτούνται για την απόκτηση αυτής της δεξιότητας.
Δύο ήταν οι άξονες του προγράμματος:
1. Πρώτον : Μέσω έρευνας αναγνώριση των αυτόνομων (ξεχωριστών)

ενεργειών που επιτελεί ο Συνοδός Υπαιθρίων Δραστηριοτήτων στο EQF
επίπεδο 5

2. Δεύτερον: Ο σχηματισμός ενός ‘Πλαισίου Μαθησιακών Αποτελεσμάτων’ που
προσδιορίζει μαθησιακά αποτελέσματα και εκπαιδευτικές μονάδες μελέτης
για τον πυρήνα των προσόντων του Εμψυχωτή.

Το πρόγραμμα ELESA υπόσχεται να παράγει ένα δυνατό και έτοιμο να
χρησιμοποιηθεί εργαλείο εκπαίδευσης για τα Ανώτερο - Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και για τα κέντρα εργασιακής κατάρτισης.

Τα προηγούμενα προγράμματα του EQFOA και του CLO2 έχουν παράγει
εξαιρετικά και πολύτιμα εργαλεία. Παρ’ όλα αυτά δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν καθολικά από τους παροχους της εκπαίδευσης και από
τους εργοδότες στον εργασιακό χώρο.

Το πρόγραμμα ELESA θα αποτελέσει τον ελλείποντα κρίκο που θα συνδέσει
το όραμα του επαγγέλματος του Εμψυχωτή Υπαιθρίων Δραστηριοτήτων
με ένα χειροπιαστο προϊόν που θα μπορεί με ευκολία να είναι εφαρμόσιμο
σε όλη την Ευρώπη και από όλα τα ιδρύματα κατάρτισης.

Οι εταίροι του προγράμματος είναι πεπεισμένοι ότι ένα τέτοιο εργαλείο θα
έχει δραματικές επιπτώσεις στην κινητικότητα και στη διά βίου μάθηση
των εργαζομένων, στη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και θα
αποτελέσει ένα πολύ ισχυρό στοιχείο προστιθέμενης αξίας στη βιομηχανία
του τουρισμού και της αναψυχής

Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και δυνητικοί εργαζόμενοι σε όλη την Ευρώπη,
είναι δυνητικοί στόχοι αυτού του προγράμματος, ενώ ακόμη εκατομμύρια
παραθεριστές κάθε χρόνο που ενεργητικά επιλέγουν να επισκεφτούν τις
χώρες μας, θα είναι συν-ωφελούμενοι από το πρόγραμμα..

περιγραφή Του προγράμμαΤοΣ ELESA

Το πρόγραμμα αφορά σε μια στρατηγική συνεργασία ανάμεσα σε Ανωτέρα και
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και αντιπροσώπους Εταιριών Υπαιθρίων
Δραστηριοτήτων που θα εργασθούν μαζί στα παρακάτω 4 βασικά υπό έργα:
1. Έρευνα στις 10 συνεργαζόμενες στο πρόγραμμα χώρες, και καταγραφή της

υποστήριξης της Ανώτατης Εκπαίδευσης κάθε χώρας στην εκπαίδευση και
κατάρτιση Εμψυχωτών Υπαιθρίων Δραστηριοτήτων.

2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός περιεκτικού και καινοτόμου Πλαισίου
Διδακτέας Ύλης, που θα παρέχεται σε Πανευρωπαϊκή βάση για την
εκπαίδευση των Εμψυχωτών Υπαιθρίων Δραστηριοτήτων

3. Έλεγχος, τροποποίηση (εάν χρειάζεται) και επικύρωση του Πλαισίου
Διδακτέας Ύλης της ΕLESA, έναντι των αποτελεσμάτων των πρότερων
προγράμματος EQFOA και CLO2, σε σχέση με τους πάροχους εκπαίδευσης.

4. Διάδοση του Πλαισίου Διδακτέας Ύλης της ELESA στους φορείς του χώρου
που λαμβάνουν σχετικές,αποφάσεις.


