
Drodzy Czytelnicy,
Minęło trochę czasu, odkąd ukazał się nasz drugi biuletyn o
projekcie Tourism 4 Careers. W ostatnim czasie poczyniliśmy
znaczne postępy w testowaniu materiałów podczas sesji
pilotażowych. Mamy nadzieję, że spodoba wam się odświeżona
wersja T4C!
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Materiały edukacyjne T4C pozwalają uczniom szkół średnich,
VET i innym uczącym się, angażować się w turystykę i branżę
hotelarską, dając im możliwość późniejszej kariery w tym
sektorze.

W celu dostosowania jednostek szkoleniowych do potrzeb
naszej grupy docelowej, przeprowadziliśmy 7 badań
ankietowych w listopadzie 2020 r. i styczniu 2021 r.
7 partnerów (Włochy, Holandia, Czechy, Słowenia, Litwa,
Irlandia i Turcja), przeprowadzili pilotaż jednostek
szkoleniowych. Każdy z uczestników otrzymał do wypełnienia
kwestionariusz, w którym mogli ocenić treści szkoleniowe, co
potem miało pozwolić partnerom dostosować materiały bazując
na zebranych odpowiedziach. Dzięki temu szkolenie odpowiada
potrzebom grupy docelowej projektu. Zapytaliśmy partnerów, co
im się podobało i jakie były ich pierwsze wrażenia, co ich
zdaniem można by poprawić i jak korzystny jest ten program dla
sektora turystycznego. Otrzymaliśmy 232 wypełnione
kwestionariusze.

Po zebraniu informacji zwrotnych od każdego partnera
dodatkowe podsumowanie komentarzy wszystkich partnerów
pozwoliło nam zidentyfikować: mocne i słabe strony projektu.
Miało to na celu zapewnienie wysokiej jakości produktu
końcowego, zgodnie z odpowiedziami przeanalizowanymi przez
naszych partnerów.

Jak więc przebiegł test pilotażowy w niektórych krajach
partnerskich T4C?

SESJA PILOTAŻOWA REZULTATÓW



W Słowenii poprosiliśmy o opinię wielu nauczycieli, uczniów
szkół średnich i studentów, którzy kształcą się w dziedzinie
hotelarstwa i turystyki, a także wielu profesjonalistów  z tego
sektora. Otrzymaliśmy ponad 110 odpowiedzi, co sprawia, że
patrzymy na nasz produkt z jeszcze większą dumą.
Zdecydowanej większości uczestników szczególnie spodobała
się profesjonalna konstrukcja i organizacja modułów. Podoba im
się również różnorodność zadań, quizy i filmy, które przyciągają
uwagę. Chwalili również ilość informacji w nich zawartych czy też  
możliwość zapoznania się z turystyką w krajach uczestniczących
w projekcie.

SŁOWENIA

Z wyników ankiety litewskiej wynika, że respondentom podobała
się możliwość określenia z okładki, jaki to kraj, łatwy dostęp do
dodatkowych informacji o regionie, ciekawe zadania
interaktywne i prezentacje wizualne. Uczniowie odpowiedzieli, że
wpis w języku narodowym pozwala lepiej poznać kraj. Uznali, że
test dotyczący cech osobistych, aby dołączyć do sektora
hotelarskiego był pouczający i obejmował ważne aspekty.
Nauczyciele wskazali, że łatwo jest znaleźć informacje,
podkreślili estetykę rezultatu oraz piękno obrazów
prezentujących kraj. Zwrócili uwagę na innowacyjnie
zaprojektowane materiały i docenili nagrania głosowe.

LITWA



Projekt Tourism 4 Careers został ciepło przyjęty przez grupę
docelową w Bułgarii. Naszym celem było zaangażowanie w
projekt różnych grup zawodowych: przewodników turystycznych,
przedstawicieli branży turystycznej, studentów turystyki,
nauczycieli i uczniów szkół średnich. Różnorodność uczestników
w okresie testowym dostarczyła nam różnych punktów widzenia i
pomogła lepiej zrozumieć potrzeby rynku. Projekt został wysoko
oceniony przez naszych respondentów. Określili go jako
pouczający, użyteczny, interaktywny i dobrze zorganizowany.
Jesteśmy szczęśliwi, że udało nam się zaangażować naszych
partnerów w realizację naszych pomysłów na dalszy rozwój
projektu i znaleźliśmy wspaniałych przyjaciół i zwolenników
projektu Tourism 4 Careers.

BUŁGARIA

Sesja testowania w Republice Czeskiej była poważnie dotknięta
przez pandemię, ale udało nam się uzyskać odpowiedzi od
niektórych grup docelowych. Naszym celem było zaangażowanie
różnych uczestników, np. studentów, nauczycieli, stowarzyszeń
turystycznych oraz profesjonalistów z branży turystycznej i
hotelarskiej. Respondenci, którzy wzięli udział w testowaniu
opisali moduły jako uporządkowane, pouczające i ważne dla
wyboru przyszłej ścieżki kariery. Moduły i zeszyty ćwiczeń
zostały docenione i dobrze przyjęte przez studentów i
nauczycieli. Jeden z profesjonalistów z branży turystycznej
powiedział: "To jest tak niesamowicie fajna rzecz. Przykro mi, że
nie było to dostępne w czasie moich studiów. Moim zdaniem te
moduły są świetnie przygotowane, a interaktywne nauczanie to
właściwie nie nauczanie, tylko gra - która uczy." Cieszymy się,
że projekt jest postrzegany jako pomocny we wspieraniu kariery
w turystyce.

REPUBLIKA CZESKA



Test pilotażowy T4C w Holandii okazał się wielkim sukcesem.
Udało się nam dotrzeć do zróżnicowanej grupy docelowej.
Zwróciliśmy się między innymi do nauczycieli, studentów i
profesjonalistów z branży hotelarskiej. Jednakże, proces
testowania nie obył się bez problemów. Ponieważ nie było
możliwości fizycznego przeprowadzenia testów w dużych
grupach, zdecydowano się na przeprowadzenie ich zdalnie.
Respondenci otrzymali materiały do oceny wraz z ankietą, w
której proszono ich o opinię. Otrzymane informacje zwrotne
można określić jako bardzo pozytywne. Na przykład, nauczyciele
i specjaliści w szczególności docenili, że zwrócono uwagę na
kursy gościnności. Stwierdzili oni, że materiały zapewniają pełny
wgląd w przemysł hotelarski.

„Poparcie Komisji Europejskiej dla wydania tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie
poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.”

HOLANDIA


