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SkillsOnBoard: Ανάπτυξη διαπροσωπικών, μη-τεχνικών δεξιοτήτων για 

επαγγελματίες skippers 
 

Το έργο «SkillsOnBoard - Soft skills for professional skippers in a changing tourism industry» χρηματοδοτείται από το 

Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο σκοπός του έργου είναι να βοηθήσει επαγγελματίες skippers 

ιστιοπλοϊκών σκαφών αναψυχής να αναπτύξουν μη-τεχνικές επαγγελματικές δεξιότητες που ανταποκρίνονται στο 

σύγχρονο προφίλ και τις απαιτήσεις των τουριστών. Οι επαγγελματίες skippers, πέρα από τις τεχνικές γνώσεις και 

ικανότητες που απαιτεί το επάγγελμά τους, πρέπει πλέον να κατέχουν ατομικές και επικοινωνιακές δεξιότητες που 

ανταποκρίνονται στη ζήτηση για προσωποποιημένες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. 

Κατά τη διάρκεια του έργου θα αναπτυχθεί σχετικό εκπαιδευτικό υλικό που θα είναι δωρεάν διαθέσιμο online σε 5 

γλώσσες (Αγγλικά, Ελληνικά, Βουλγαρικά, Κροατικά και Ισπανικά), ειδικά προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές 

ανάγκες των επαγγελματιών skippers, ενώ θα καλύπτει τα παρακάτω κεντρικά θέματα: 

 

• Κατανόηση των νέων τάσεων της ζήτησης για προσωποποιημένες τουριστικές υπηρεσίες υψηλής 

ποιότητας. 

• Απόκτηση ή/και ανάπτυξη συγκεκριμένων διαπροσωπικών, «μαλακών» δεξιοτήτων για επαγγελματίες 

skippers σκαφών αναψυχής, που θα αναταποκρίνονται στις νέες τάσεις της τουριστικής ζήτησης. 

 

Κατά τη διάρκεια του έργου, και αφού ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του υλικού, θα πραγματοποιηθούν πιλοτικές 

δοκιμές και αξιολόγηση της ολοκληρωμένης online εκπαιδευτικής πλατφόρμας από επαγγελματίες skippers. 

 

Το έργο και το εκπαιδευτικό του υλικό απευθύνεται σε επαγγελματίες skippers: 

 

• Ιστιοπλοϊκών σκαφών αναψυχής με skipper. 

• Ιστιοπλοϊκών σκαφών αναψυχής με skipper και πλήρωμα σκάφους. 

• Flotilla yachting υπό την καθοδήγηση ιστιοπλοϊκού σκάφους με επαγγελματία skipper. 

 

Επίσης, το εκπαιδευτικό υλικό και τη μεθοδολογία θα μπορούν να αξιοποιήσουν: 

 

• Κέντρα εκπαίδευσης και σχολές για επαγγελματίες skippers. 

• Φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα επαγγέλματα της θάλασσας. 

• Εταιρείες ενοικίασης σκαφών αναψυχής και παροχής συναφών τουριστικών υπηρεσιών. 

• Κρατικοί και άλλοι φορείς στο χώρο της ανάπτυξης του τουρισμού και της βελτίωσης του επαγγελματικού 

προφίλ των επαγγελματιών στο χώρο. 

 

Το SkillsOnBoard ξεκίνησε στα τέλη του 2017 και ολοκληρώνεται το Σεπτέμβριο του 2019. Στο έργο συνεργάζονται 

8 οργανισμοί και εταιρείες από 4 Κράτη-μέλη της ΕΕ  στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα (Ελλάδα, Βουλγαρία, 

Κροατία, Ισπανία). Συντονιστής του έργου είναι το BCA College στην Ελλάδα. Η κοινοπραξία του έργου συνδυάζει 

εξειδίκευση στην ανάπτυξη επαγγελματικών και ατομικών δεξιοτήτων με γνώση των αναγκών εκπαίδευσης στο 

χώρο του τουρισμού και των επαγγελμάτων της θάλασσας. 
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