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ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Με συγχρηματοδότηση από το
πρόγραμμα «Erasmus+»
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

SKIPPERS
HIGH QUALITY

ON BOARD SERVICES

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.

KΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΝ

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ

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

Επαγγελματίες
skippers

• 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

• Απόκτηση ή/και ανάπτυξη
συγκεκριμένων διαπροσωπικών,
«μαλακών» δεξιοτήτων για
επαγγελματίες skippers σκαφών
αναψυχής, που θα αναταποκρίνονται
στις νέες τάσεις της τουριστικής
ζήτησης

• Ιστιοπλοϊκών σκαφών
αναψυχής με skipper.
• Ιστιοπλοϊκών σκαφών
αναψυχής με skipper
και πλήρωμα σκάφους.
• Flotilla yachting υπό την
καθοδήγηση ιστιοπλοϊκού
σκάφους με επαγγελματία
skipper

Κατά τη διάρκεια του έργου θα αναπτυχθεί σχετικό εκπαιδευτικό
υλικό που θα είναι δωρεάν διαθέσιμο online σε 5 γλώσσες
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Με συγχρηματοδότηση από το
πρόγραμμα «Erasmus+»
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται
για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

