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ИНТЕРАКТИВЕН ПОРТАЛ ЗА ТУРИЗЪМ
Готова е първата версия на портала, разработена от нашия IT
партньор от Полша! Предстои тестването от всички останали
партньори. Те ще изпратят отзивите си относно открити грешки и
несъвършенства (включително тези, свързани с интерфейса) на
Danmar Computers, които ще се погрижат за отстраняването им. След
приключването на този етап порталът ще бъде наличен онлайн на
всички езици на партньорите. Тогава ще можем да започнем
тестването с представители на целевите групи. Очакваме
финализираната версия през април 2020 г.



В Гимназията по кулинария и туризъм в Целе осъзнаваме важността
на туризма за Словения. През 2018 г. за пета поредна година в
Словения бе регистрирано увеличаване на броя туристи, посетили
страната, както и на броя нощувки. Затова туризмът се смята за един
от най-важните отрасли на икономиката в държавата ни.
 
Редовно информирахме своите партньори за проекта T4C с помощта
на уебсайтовете си и при пътуванията си в чужбина. Изготвихме
кратка презентация, която беше показана по време на дните на
Erasmus в град Перигьо във Франция, където учениците ни пътуваха
по програма за обмен. T4C бе представен и на пресконференция,
както и при откриването на проекта Zero Waste в Дубровник, Хърватия.

 

В Държавния образователен център и училище по изкуства „Мардин
Артуклу“ (Турция) стартира курс по подготовка на помощник-готвачи
в рамките на прогамата „Учене през целия живот“. Участниците в
курса са предимно жени бежанки. Курсът продължава около 11 месеца
и включва 826 часа, разпределени в 5 модула и организирани по 5
часа седмично. Успешно завършилите курса получават сертификати и
могат да работят като помощник-готвачи.
 
В училището се предоставя и квалификация за стартиране на
собствен бизнес в областта на ресторантьорството. Обучаващите се в
тази програма вече положиха първия си практически изпит, на който
приготвиха национално блюдо от областта Мардин. Така те
направиха важна стъпка в посока на кариерното си развитие в
сферата на кулинарното изкуство.

ТУРИЗМЪТ В СЛОВЕНИЯ 

ОБУЧЕНИЕ ПО ГОТВАРСТВО В ТУРЦИЯ



1,5 милиона туристи са посетили Литва през изминалата година. За да
осъзнаем по-добре значимостта на тази цифра, е необходимо да
споменем, че населението на държавата е 2 милиона и 794 хиляди
души. Статистиката показва, че този сектор се разраства. В
продължение на повече от 50 години Училището по туризъм в
Клайпеда успешно подготвя професионалисти в сферата на
хотелиерството и ресторантьорството и други сектори на туризма.
 
През ноември 2019 г. представители от училището посетиха други
средни училища в района и представиха на учениците професиите в
сферата на туризма, както и предоставяните възможности за
обучение: програмите за готвачи, сладкари, сервитьори, организация
на отдиха, организация на спортната дейност. Заинтересуваните
посетиха училището, за да разберат повече подробности за
кариерата в областта на хотелиерството и ресторантьорството, както
и други сектори на туризма. Беше им предоставена възможност да
изпекат сладки, да приготвят коктейли или планират развлекателен
уикенд. Дискусиите и участието в различни форми и дейности,
свързани с туристическото обслужване, събудиха любопитството на
присъстващите и им показаха перспективна посока, в която би могла
да се развива кариерата им.

ТУРИЗМЪТ В ЛИТВА НАБИРА СКОРОСТ

Очевидно е, че туризмът като отрасъл на икономиката показва
тенденция към разширяване. Освен тези
обнадеждаващи факти обаче трябва да се обърне внимание и на
качествения аспект – устойчивост и сигурност. Туризмът като дейност
променя облика на дестинациите, които включва. От една страна, се
говори за пренаселване с туристи (това е така нареченият
„овъртуризъм“), от друга – има богата гама от недокоснати все още
дестинации, в които местните хора се фокусират върху привличането
на туристи, като им предоставят незабравими преживявания (за този
феномен се използва терминът „туризмофилия“).
 
Промяната в облика на дестинациите, която туризмът носи, стават
неизменна част от живота там, отразяват се върху природата,
бизнеса, местното население. Мястото на конференциятя, за която ще
стане въпрос по-долу, е пример за това.

ТРАНСФОРМАЦИЯ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО



Споменатите трансформации откриват нови посоки за действие и
възможности за проучване – както за представителите на академичната
общност, така и за професионалистите, занимаващи се с конкретни
туристически дейности. На посочената проблематика
беше посветена годишната конференция на Асоциацията за
образование и проучване в сферата на туризма и отдиха (Association for
Tourism and Leisure Education and Research) ATLAS, която се проведе в
периода 17 –   21 септември 2019 г. в Херона (Жирона), Испания, под
надслов Tourism Transformations.
 
Партньорите ни от Чешката република представиха на тази
конференция доклад на тема „Challenges for Modernization of Tourism
Education in the Czech Republic“ („Предизвикателства при модернизацията
на образованието в сферата на туризма в Чешката република“) в
рамките на секцията „Tourism - Tourism Education, Employability and Industry –
University Interaction“, която беше предавана и на живо онлайн, за да
достигне до по-широка аудитория в Европа. В доклада сред няколко
представени проекта беше и Tourism 4 Careers.

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.


