
Drodzy Czytelnicy,

minęło sporo czasu, odkąd ukazał się nasz pierwszy

newsletter o projekcie Tourism 4 Careers. Od tego czasu

nastąpił duży progres i jest wiele nowości. Mamy nadzieję,

że spodoba Ci się ten newsletter i pozwoli ci być na bieżąco

z naszym projektem.
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INTERAKTYWNY PORTAL TURYSTYCZNY

Pierwsza wersja portalu, nad którą pracował polski zespół IT, jest
już gotowa! Teraz zostanie przetestowana przez wszystkich
partnerów projektu. Każdy znaleziony błąd i niedoskonałość (w
tym błędy estetyczne) zostaną przesłane do firm Danmar i
naprawione. Po zakończeniu testów wewnętrznych i uruchomieniu
portalu we wszystkich językach partnerów, Danmar Computers
będzie mógł rozpocząć testowanie z przedstawicielami grupy
docelowej. Szacujemy, że ostateczna wersja będzie dostępna w
kwietniu 2020 r.



W Liceum Gastronomii i Turystyki Celje zdajemy sobie sprawę ze
znaczenia turystyki w Słowenii. W 2018 r. Słowenia odnotowała
ponadprzeciętny wzrost liczby przyjazdów i pobytów
jednodniowych, już po raz piąty z rzędu. Turystyka jest zatem jedną
z najważniejszych gałęzi przemysłu w naszym kraju.
 
Regularnie informowaliśmy naszych partnerów o projekcie T4C za
pośrednictwem naszej strony internetowej i udostępnialiśmy
informacje o projekcie za granicą. Na przykład przygotowaliśmy
krótką prezentację dla odwiedzających podczas dni Erasmusa w
Perigueux we Francji, gdzie nasi studenci byli na wymianie. O
projekcie wspomniano również na konferencji prasowej. Na
początku projektu Zero Waste przygotowaliśmy prezentację
naszego projektu podczas spotkania w Dubrowniku w Chorwacji.
 

Mardin Artuklu Publiczne Centrum Edukacji i Szkoła Artystyczna
(Turcja) rozpoczęły kurs gotowania, który nazywa się „kursem
asystenta gotowania” w edukacji pozaformalnej pod kierunkiem
kształcenia ustawicznego, stażyści (głównie uchodźczy) oraz
kobiety biorą udział w kursie gotowania trwającego 5 godzin
lekcyjnych w dni powszednie: łącznie 5 modułów obejmuje 826
godzin, które trwają prawie 11 miesięcy. Szkolenie kończy się
wystawieniem certyfikatu do pracy jako asystent kucharza.
 
Kwalifikacje do budowania własnego biznesu na usługach
związanych z żywnością w ramach rozwoju kariery w branży
hotelarskiej. Uczestnicy mieli egzamin praktyczny polegający na
gotowaniu lokalnej potrawy Mardin, aby zdać pierwszy egzamin
modułowy i rozwinąć swoją karierę .

TURYSTYKA W SŁOWENII

SZKOLENIE Z GOTOWANIA W TURCJI



W ubiegłym roku 1,5 miliona zagranicznych gości odwiedziło Litwę.
Aby wyobrazić sobie tę liczbę, musimy wiedzieć, że Litwa ma 2,794
milionów mieszkańców. Statystyki pokazują, że sektor rośnie. Od
ponad 50 lat Szkoła Turystyki  w Kłajpedzie z powodzeniem szkoli
specjalistów z branży hotelarskiej i turystycznej.
 
W listopadzie 2019 r. przedstawiciele Szkoły Turystycznej w
Kłajpedzie uczestniczyli w zajęciach lokalnych szkół średnich i
zapoznali uczniów z zawodami z dziedziny turystyki oraz
przedstawili możliwości szkolenia zawodowego w profesjach: szef
kuchni, cukiernik, kelner, agenta rekreacji i organizatora klubu
sportowego. Niektórzy uczniowie przybyli do szkoły, aby
dowiedzieć się więcej o karierze turystycznej i hotelarskiej.
Uczniowie mieli okazję upiec ciasteczka, zrobić koktajle oraz
zaplanować aktywny weekend. Dyskusje i działania zawodowe
zwiększyły ciekawość studentów i pobudziły ich zainteresowanie
karierą w branży turystycznej.

KWITNIE TURYSTYKA NA LITWIE.

Sektor turystyki wykazuje stały wzrost; jednak poza pozytywnymi
wiadomościami dla firm turystycznych, w przyszłości turystyka musi
skupić się na kwestiach jakościowych, takich jak zrównoważony
rozwój. Jednocześnie turystyka ma moc przekształcającą w
odniesieniu do miejsca docelowego, np. przez pojawienie się
nadmiernej turystyki, ale można to również zobaczyć w pełnej
gamie nietkniętych miejsc, do których chcą przyjeżdżać trusyści.
 
Wszystkie te przekształcenia są częścią codziennego życia miejsc
docelowych, firm i mieszkańców.

TRANSFORMACJA W EDUKACJI



Transformacje te otwierają wiele nowych ścieżek i możliwości, które
mogą zgłębić zarówno naukowcy, jak i praktycy, którzy spotkali się w
dniach 17–21 września 2019 r. w Gironie w Hiszpanii na dorocznej
konferencji ATLAS pod tytułem Transformacje turystyczne.
 
W ramach konferencji odbył się specjalny kurs „Turystyka - edukacja
turystyczna, zatrudnienie i przemysł - interakcja uniwersytecka”, który
został udostępniony innym lokalizacjom w Europie. W tym specjalnym
kursie czeski partner projektu przedstawił artykuł „Wyzwania dla
modernizacji edukacji turystycznej w Czechach”. W artykule
zaprezentowano m.in. projekt ERASMUS + Tourism 4 Career.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja
odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za

umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.


