
Drodzy Czytelnicy,

Jak można było przeczytać w poprzednim
newsletterze (numer 3), sesja testowania
zakończyła się wielkim sukcesem! Nie tylko stało się
jasne, że informacje w Tourism 4 Careers są nadal
aktualne, ale również testerzy uznali te materiały za
bardzo zabawne i pouczające! Oczywiście jesteśmy
z tego bardzo zadowoleni. Dlatego z dumą
organizowaliśmy wydarzenia upowszechniające we
wszystkich krajach partnerskich i o nich piszemy w
tym newsletterze. Miłej lektury i pozdrowienia od
zespołu T4C!
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Wydarzenie upowszechniające Tourism4Careers odbyło się
wirtualnie 26 marca w godzinach od 10:00 do 12:15, podczas
którego koordynator projektu i zaproszeni prelegenci ocenili
rozwój projektu. Dr Kristin Brogan przedstawiła zarys dotychczas
podjętych działań a następnie wystąpiła pierwsza z dwóch
zaproszonych mówców, dyrektor ds. globalnego partnerstwa w
zakresie turystyki i podróży w Irlandii, regionalny menedżer ds.
umiejętności w Dublinie i współzałożycielka Tourism Insight -  
 Natasha Kinsella, która przedstawiła informacje o prototypach
dla Tourism Insight. Następnie Anne Lotter, dyrektor Global
Tourism and Travel Partnership, mówiła o budowaniu zaufania
do turystyki i studentów podróży po Covid. Wyniki ankiet zostały
podsumowane przez Asystenta ds. Badań Projektu, Eugene'a
Guineya i Laurę Rafferty, które przedstawiły zaangażowanie
Jednostki Wsparcia Rozwoju E-learningu w projekt. Wydarzenie
zostało zamknięte przez współzałożycielkę Tourism Insight i
dyrektora wykonawczego School Business, Computing &
Humanities w MTU, Mary Rose Stafford.

IRLANDIA



20 marca 2021 r. na Uniwersytecie Płowdiwskim „Paisii
Hilendarski” odbyło się wydarzenie upowszechniające projektu
Tourism 4 Career. Naszymi uczestnikami byli profesjonalni
przewodnicy wycieczek, przedstawiciele branży turystycznej,
studenci kierunków turystycznych, nauczyciele i uczniowie szkół
średnich. Podczas wydarzenia mieli okazję zapoznać się z
dotychczasowymi i aktualnymi projektami uczelni
przedstawionymi przez Prof. dr Nadya Cherneva, prorektora
Uniwersytetu w Płowdiwie i członkinię bułgarskiego zespołu
projektu. Podsumowanie projektu i bułgarską wersję rezultatów
przedstawił dr hab. Juliana Chakarova, koordynator zespołu
bułgarskiego. Ostatnia część wydarzenia miała na celu
zaangażowanie naszych gości w pracę na platformie i
umożliwienie im skorzystania z niej. Na zakończenie zebrani
wzięli udział w tematycznym quizie, a zwycięzcy otrzymali
upominki. Uczestnicy byli pod wrażeniem platformy. Uznali, że
jest interaktywna i przydatna w dalszej pracy. Rumyana
Titeryakova, przedstawicielka Stowarzyszenia Przewodników
Turystycznych w Bułgarii, podziękowała członkom zespołu za ich
pracę w tak ciężkich dla branży turystycznej czasach.

BUŁGARIA



Wydarzenie upowszechniające odbyło się 30 marca w wirtualnej
klasie szkoły IIS. Zaproszeni zostali nauczyciele z instytutów
turystyki i profesjonalnego hotelarstwa, przedsiębiorcy z branży
hotelarskiej i gastronomicznej, przedstawiciele związków
zawodowych i stowarzyszeń związanych z branżą, a także
profesor Uniwersytetu dla Cudzoziemców w Sienie. Po powitaniu
dyrektora szkoły, przedstawicielka projektu, Maria Cristina
Bevilacqua, przedstawiła projekt: cele, etapy, partnerów,
oczekiwane rezultaty, platformę, materiały oraz historie sukcesu.
Przed zakończeniem, dzięki Mentimeterowi, uczestnicy
odpowiedzieli na pytania zawarte w interaktywnym quizie.
Komentarze do projektu były bardzo dobre, platforma okazała
się być ciekawa i pełna pomysłów dla nauczycieli i uczniów
również kształcenia zawodowego i sugerowały dalsze zmiany,
takie jak rozszerzenie projektu o inne języki, takie jak francuski,
czy uwaga do małych wiosek i miejsc produkcji wyrobów
typowych lub tradycyjnych.

WŁOCHY

Tureckie wydarzenie upowszechniające projekt - odbyło się 12
marca 2021 r. w Centrum Edukacji Publicznej Mardin Artuklu i
sali konferencyjnej Szkoły Artystycznej. Wydarzenie spotkało się
z dużym zainteresowaniem niemal wszystkich organów, takich
jak Fundacje Rozwoju Turystyki, Szkoły Turystyki VET, w
szkołach średnich oraz Przedsiębiorstwa Turystyczne w Mardin
City. Podczas wydarzenia promowano projekt T4C, a każda
sekcja, która została opracowana i opublikowana poprzez
konsolidację przez ekspertów ds. Turystyki, została omówiona i
zinterpretowana przez Hakkı AYAZ, który jest koordynatorem
projektu i trenerem PCM (Project Cycling Management).
Uczestnicy, w większości nauczyciele i studenci turystyki i
hotelarstwa, byli zainteresowani i aktywnie uczestniczyli w
sesjach w ramach wydarzenia. Najbardziej interesującą kwestią
dotyczącą turystyki było to, że „sektor turystyczny jest
zdewastowany przez pandemię Covid 19 i wszystko, co znane,
lub to, co nazywamy turystyką, jest do góry nogami, więc
powinien istnieć nowy plan działania dla turystyki miejskiej w
Mardin” Te kwestie zostały wysoko ocenione także przez np.
właścicieli hoteli butikowych i restauracji.

TURCJA



Zaproszenie na wydarzenie upowszechniające zostało rozesłane
do wszystkich szkół średnich prowadzących programy
turystyczne i hotelarskie, uczelni wyższych oraz stowarzyszeń
zawodowych. W sesji uczestniczyli również dr inż. Spotkanie
otworzyła dr Alžbeta Kiráľová informując o projekcie. Program
wydarzenia został podzielony na pięć sesji. Pierwsza sesja
koncentrowała się na przesłankach projektu Tourism 4 Careers,
wynikach analizy potrzeb i jego rozwoju. Podczas drugiej sesji
przedstawiono cel pierwszej jednostki szkoleniowej i
dotychczasowe postępy. Uczestnicy mieli okazję wypróbować
funkcjonalność urządzenia. Podczas kolejnej dyskusji uczestnicy
omówili projekt i jego ukierunkowanie na ścieżkę kariery w
turystyce. W kolejnej sesji został przedstawiony cel Jednostki 2,
a uczestnicy mieli okazję wypróbować jej funkcjonalność.
Ostatnia sesja została poświęcona grupie fokusowej zajmującej
się strukturą Jednostki 2. Uczestnicy uważają moduły i zeszyty
ćwiczeń za ustrukturyzowane, informacyjne i niezbędne do
wyboru przyszłej ścieżki kariery. Moduły i zeszyty ćwiczeń
zostały docenione i przyjęte z entuzjazmem.

REPUBLIKA CZESKA

Litewskie wydarzenie upowszechniające T4C w Kłajpedzie na
Litwie zostało zorganizowane 25 marca 2021 r. Wirtualna
konferencja „Kariera w sektorze turystyki i hotelarstwa” cieszyła
się dużym zainteresowaniem i przyciągnęła prawie stu
uczestników. Omówiono aktualne zagadnienia związane z
turystyką. Jakie kompetencje są potrzebne, aby odnieść sukces
w branży hotelarskiej? Czy można stworzyć biznes turystyczny w
rok? Jak sprostać wyzwaniom kwarantanny w działalności
turystycznej? Jakie kroki musisz podjąć, aby rozpocząć karierę w
branży hotelarskiej? Swoimi doświadczeniami podzielili się
profesjonaliści z branży turystycznej i hotelarskiej: Ingrida
Pociutė - dyrektor Ingrida Tours, Jurgita Jurkšienė - właścicielka
hostelu w Kłajpedzie, Anita Špakauskė - Bzz Travel tour
manager, organizator wycieczek indywidualnych, Simona
Mikalajūnaitė - przewodnik dla touroperatora TUI w Turcja, Ieva
Klevinienė - kierownik kompleksu rozrywkowo-rekreacyjnego
Dreverna. Dyrektor szkoły Audrius Kurlavičius zaprezentował
portal turystyczny stworzony w ramach projektu Erasmus+
„Tourism 4 careers”, który pomoże również uczniom zapoznać
się z sektorem hotelarskim.

LITWA



BDF skontaktowało się z uczestnikami wydarzenia
upowszechniającego dla T4C za pośrednictwem poczty
elektronicznej i zaproszeń ustnych. Zaproszono również
uczestników sesji pilotażowej aby zaprezentować im ostateczną
wersję opracowanych materiałów. Zaproszenia zostały również
rozesłane w całej sieci szkół BDF. W ten sposób zaproszenia na
ME dotarły również do nauczycieli i uczniów. Grupę uczestników
wydarzenia upowszechniającego stanowili nauczyciele, studenci
(niektórzy z nich pracowali w branży hotelarskiej) oraz
przedsiębiorcy z branży hotelarskiej. Kilku uczestników było już
zaznajomionych z T4C, dla pozostałych uczestników było to
pierwsze wprowadzenie do T4C. Reakcje były bardzo
pozytywne. Około połowa uczestników ME była również w stanie
przetestować materiały podczas testu pilotażowego. W
rezultacie interakcja pomiędzy uczestnikami była świetna,
ponieważ byli w stanie reagować na postęp pracy nad
materiałami. Pozostali uczestnicy byli entuzjastycznie nastawieni
do celu i wpływu, jaki chce osiągnąć T4C. Podczas ME znów
stało się jasne, jak aktualny jest temat. Przedsiębiorcy i
nauczyciele z branży hotelarskiej uważają, że program
nauczania ma dużą wartość dodaną, aby przyciągnąć do sektora
odpowiednich ludzi. Podczas burzy mózgów różne grupy
uczestników wymieniły wiele pomysłów. Natychmiast stało się
jasne, że istnieje duży potencjał między przedsiębiorcami a
nauczycielami/studentami w zakresie promowania innowacji w
(lokalnym) sektorze turystycznym. Zasugerowano na przykład,
aby praktyki w regionie stały się bardziej dostępne dla uczniów
szkół regionalnych.

HOLANDIA



Aby zaprezentować nasz projekt, 23 marca 2021 r.
przeprowadziliśmy wydarzenie upowszechniające za
pośrednictwem platformy ZOOM. Uczestniczyły w nim uczniowie
szkół zawodowych o profilu gastronomicznym i turystycznym,
studenci szkół wyższych gastronomiczno-turystycznych oraz
pracownicy sektora gastronomicznego i turystycznego.
Uczestników powitał dyrektor Iztok Leskovar, a program
przedstawił koordynator T4C Vid Burnik. Mag. Polona Frajzman
zademonstrowała pracę z modułami i przedstawiła zawodową
stronę projektu. Następnie odbyła się debata z udziałem
przedstawicieli Urški Dorn, doradcy ds. turystyki w Radzie
Turystyki Celje, Srečko Kokljiča, konsultanta w Izbach Turystyki i
Hotelarstwa Słowenii, Matic Kriter, kierownika hotelu w Hotelu A
oraz Martina Jezerška, dyrektora generalnego Jezeršek
Catering. Przyjrzeliśmy się problemom głównego nurtu i ich wizji
przyszłości w gastronomii i turystyce w Słowenii. Ankieta, którą
uczestnicy wypełnili na zakończenie wydarzenia, wykazała
ogólną satysfakcję; dodatkowo uczestnicy postanowili
wykorzystać przygotowane zasoby w przyszłości.

„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.”

SŁOWENIA


