
Скъпи читатели!

Както можете да видите в предишния
информационен бюлетин №  3, пилотната фаза на
проекта имаше голям успех! Тя не само показа, че
Tourism 4 Careers е актуален и днес; в допълнение на
това участниците посочиха, че материалите са
развлекателни и с висока образователна стойност.
Разбира се, резултатът от работата ни по модулите
ни прави щастливи. Затова организирахме
мултиплициращи събития за представянето им във
всички държави на партньорите. 

Приятно четене и поздрави от екипа на T4C!

tourism
4
careers

Информационен бюлетин № 4



Представянето на Tourism 4 Careers се състоя виртуално на
26 март от 10 до 12.15 часа. За създаването на материалите
разказаха водещият координатор на проекта, други
участници в него и гости. Д-р Кристин Броган запозна
присъстващите с разработените модули. След нея се
изказаха гостите – директорът на Global Tourism and Travel
Partnership Ireland и мениджърът на Dublin Regional Skills
Наташа Кинсела, която е и участник в проекта, послужил
за прототип на T4C – Tourism Insight. След тях бе дадена
думата на изпълнителния директор на Global Tourism and
Travel Partnership Ан Лотър, която говори за създаването на
увереност у студентите за бъдещето на туристическия
бранш след пандемията от COVID19. Резултатите от
пилотната фаза на двата интерактивни и образователни
модула на проекта бяха представени от член на екипа –
Юджийн Гуини. Лора Рафърти, специалист в сферата на
информационните технологии, разказа каква роля в
проекта е имал EDSU (E-learning Development Support Unit),
отдел в MTU (Munster Technological University). Накрая думата
бе дадена на Мери Роуз Стафърд – изпълнителен
директор на Факултета по бизнес, компютърни науки и
хуманитаристика в MTU, която също е от екипа, създал
Tourism Insight.

ИРЛАНДИЯ



На 20 март 2021 г. в ПУ „Паисий Хилендарски“ се проведе
Мултиплициращ семинар за разпространение на
резултатите от проекта Toursm 4 Careers. Участници в
мероприятието бяха професионални екскурзоводи,
представители на туристическия бизнес, студенти от
направление Туризъм, преподаватели и ученици от
професионални гимназии в сектора. По време на
семинара те получиха възможността да се запознаят с
минали и настоящи проекти на университета,
представени от заместник ректора доц. д-р Надя
Чернева. Резюме на проекта с фокус върху българската
версия бе представено от координатора от българска
страна – доц. д-р Юлиана Чакърова. В последната част на
събитието гостите тестваха лично възможностите на
платформата. Те участваха в тематична викторина, а
победителите бяха наградени с брандирани подаръци с
логото на проекта. Участниците бяха впечатлени от
възможностите на платформата. Те я определиха като
интерактивна и полезна за бъдещата им работа. Румяна
Титерякова, представител на Асоциацията на
екскурзоводите в България, изказа благодарности към
членовете на екипа за работата им в нелеките за
туристическия сектор времена.

БЪЛГАРИЯ 



Срещата за представянето на проекта се състоя на 30
март във виртуална класна стая към училището IIS. На
нея бяха поканени преподаватели от институции за
туризъм и хотелиерство, предприемачи в секторите на
хотелиерството и ресторантьорството и кетъринг
услугите, представители на професионални съюзи,
асоциации, свързани със сферата, както и професор от
Университета за чуждестранни студенти в Сиена. Гостите
бяха приветствани от директора на IIS. След това Мария
Кристина Бевилакуа – член на международния екип на
T4C, представи проекта: неговите цели, процеса на
създаването, партньорите, очакваните резултати,
платформата, материалите, историите на успеха и
отзивите. По време на събитието бяха използвани
възможностите на Mentimeter, като присъстващите бяха
помолени да участват в интерактивна викторина и да
отоворят на въпроса на какви езици са поздравите от
финалния екран на споделената Powerpoint презентация.
Относно материалите участниците се изказаха много
ентусиазирано. Те споделиха, че смятат платформата за
много интересна и пълна с идеи за преподавателите и
студентите за специализирана подготовка в сферата.
Прозвуча предложение проектът да бъде развит по-
нататък – например да се създадат такива модули и на
други езици, като например френски, както и в
материалите да бъдат включени малки населени места,
където се произвеждат традиционни италиански
продукти.

ИТАЛИЯ



Представянето на проекта T4C се състоя на 12 март 2021 г.
в конферентната зала на Образователния център и
училище по изкуства на Mardin Artuklu. Събитието се
радваше на голям интерес от всички значими
институции в град Мардин – фондации за развитие на
туризма, професионални училища по туризъм и бизнес и
др. Хаки Аяз – координатор на турския екип на T4C и
инструктор по проектна дейност, представи материалите
с фокус върху колаборацията с експерти от
туристическия сектор. Всички участници бяха много
заинтересувани от платформата, а преподаватели и
учащи се от сферата на хотелиерството ѝ дадоха висока
оценка в изказванията си. Актуално за сегашната
ситуация беше следното твърдение, около което се
обединиха присъстващите: „Секторът на туризма е
преобърнат заради пандемията от COVID19, поради което
е необходим нов план за туризма и по-конкретно за
хотелиерството и ресторантьорството в град Мардин“. На
това бе обърнато специално внимание от
представителите на хотел Boutique, както и от
собственици на ресторанти.

ТУРЦИЯ



ЛИТВА
Представянето на T4C в Клайпеда бе организирано на 25
март 2021 г. Виртуалната конференция „Кариера в
хотелиерството и ресторантьорството и други сектори на
туризма“ предизвика голям интерес и привлече близо 100
участници. На конференцията бяха коментирани
актуални проблеми на туризма. Какви компетенции са
необходими за работа в сектора? Възможно ли е да се
изгради туристически бизнес за една година? Как да се
справим с предизвикателствата на карантинирането при
организирането на дейности в туризма? Какви стъпки е
необходимо да се предприемат, за да се реализира
кариера в хотелиерството и ресторантьорството? Опита
си споделиха професионалисти от сферата: Ингрида
Поциуте – директор на Ingrida Tours, Юргита Юркшиене –
собственик на Klaipėda hostel, Анита Шпакауске –
мениджър на Bzz Travel и организатор на туристически
пътувания, Симона Микалайунайте – екскурзовод,
работещ за туристическия оператор TUI в Турция, Йева
Клевиниене – мениджър на комплекса за развлечения и
рекреация Dreverna.  



Изпратихме покана за мероприятието до всички средни
училища с програми в сферата на хотелиерството и
ресторантьорството и други сектори на туризма, висши
училища и професионални асоциации. Събитието откри
доц. д-р Алжбета Кралова, която разказа за проекта
Tourism 4 Careers. Програмата беше разделена на пет
сесии. Първата се фокусира върху идеята на T4C,
резултатите от проведения в началото анализ на
нуждите и процеса на създаване на проекта. На втората
сесия бяха представени целите и съдържанието на
Модул 1. Участниците имаха възможност да изпитат сами
функционалността на модула. В третата сесия бяха
дискутирани фокусът на модула върху пътищата за
кариерно развитие в сферата, както и структурата на
работната тетрадка. В четвъртата сесия бяха
представени целите на Модул 2 и участниците пробваха
неговата функционалност. Последната сесия бе
посветена на структурата на модула. Присъстващите
изразиха мнение, че модулите и работните тетрадки са
добре структурирани, информативни и важни при избор
на кариера в сферата на туризма, и им дадоха висока
оценка. 

ЧЕХИЯ



Участниците в представянето на T4C получиха от BDF
писмена (имейл) или устна покана. Бяха поканени и
участниците в пилотната фаза, за да се запознаят с
финализирания вариант на тестваните от тях материали.
Поканихме и преподаватели и ученици от широката си
мрежа от контакти сред училищата. На събитието
присъстваха преподаватели, учащи се (някои от които са
работили в сектора на хотелиерството и
ресторантьорството) и предприемачи в съответния
сектор. BDF избра специално тези целеви групи, за да
останем възможно най-близо до участниците в
пилотната фаза. Така някои от присъстващите вече
познаваха T4C, а за други това беше първата среща с
материалите. Разработените модули получиха висока
оценка. Тъй като почти половината от присъстващите
вече бяха запознати с платформата, се получи чудесна
дискусия, в която те имаха възможност да оценят
финализираните вече материали. Останалите участници
бяха също впечатлени от целите и очакваните резултати
на T4C. Срещата показа за пореден път колко актуална е
темата на проекта. Присъстващите представители на
бизнеса и преподаватели са убедени, че съдържанието
на модулите има добавена стойност в привличането на
правилните хора към сектора. Бе предложена сесия от
типа „мозъчна атака“, по време на която участниците
обмениха ценни идеи помежду си. Стана очевидно, че
предприемачите, от една страна, и преподавателите и
студентите, от друга, могат да предложат иновации,
ценни за туристическия бранш, най-вече на регионално
ниво. Бе предложено например стажовете в региона да
бъдат по-достъпни за учениците от местните училища.

НИДЕРЛАНДИЯ



На 23 март 2021 г. организирахме представянето на
проекта чрез платформата ZOOM. Присъстваха ученици
от професионалните училища по туризъм и хранителни
технологии, студенти от специалности, свързани със
сектора, служители от сферата на туризма.
Присъстващите бяха приветствани от директора на
училището ни Изток Лесковар. Координаторът на
проекта за Словения Вид Бурник представи продукта.
Маг. Полона Фрайзман демонстрира работата с модулите
и се фокусира върху значимостта им за избор на кариера
в сектора. Изказаха се и нашите гости: Уршка Дорн –
съветник по въпросите на туризма в Борда по туризъм в
град Целе, Сречко Коклич – консултант в Туристическата
камара на Словения, Матиц Критер – мениджър на Hotel
A, и Мартин Йезершек – главен изпълнителен директор
на Jezeršek Catering. Бяха дискутирани основни проблеми
на туристическата индустрия в Словения. Анкетата, която
попълниха участниците в края на срещата, показа
тяхната висока оценка на продукта, както и готовността
им да го използват в бъдеще.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните
виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на

съдържащата се в нея информация.

СЛОВЕНИЯ


