
Скъпи читатели!

Мина известно време, откакто публикувахме втория
си информационен бюлетин за страхотния проект
Tourism 4 Careers (T4C). Много неща се промениха
оттогава след тестването на материалите. Надяваме
се, че бихте се заинтересували да научите повече за
тях.
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Образователните материали на Tourism4Careers дават
възможност на учениците, студентите в професионално
направление „Туризъм“ и другите обучаеми в сферата да
научат повече за възможните кариери в нея.

В периода от ноември 2020 г. до януари 2021 г. всеки от
партньорите в България, Ирландия, Италия, Литва,
Нидерландия, Словения, Чехия и Турция проведоха
онлайн анкети сред целевите си групи. Ще използваме
отзивите и препоръките за подобряване на изготвените
от нас материали. Попитахме респондентите за общото
впечатление от модулите, какво от предоставените
материали харесват най-много, кое би могло да бъде
подобрено и до каква степен модулите биха били
полезни за туристическия сектор. Общият брой на
попълнените анкети е 232.

Получените отговори и коментари ни помогнаха да
идентифицираме силните и слабите страни на
материалите и по възможност да коригираме
недостатъците. Това беше необходимо, за да
гарантираме високото качество на крайния продукт.

Ето някои детайли от отделните държави.

ТЕСТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ



Проведохме анкетата сред преподаватели, ученици и
студенти в областта на туризма и по-конкретно –
хотелиерството и ресторантьорството. Получихме над 110
отговора и това ни накара да се почувстваме горди от
резултатите си по отношение на материалите. Най-голям
процент от участниците харесаха професионалния
дизайн и организацията на модулите. Висока оценка
получиха също така разнообразните предлагани задачи,
тестовете и предоставените видеоматериали. Важната
информация и възможността за по-близко запознаване
със сектора в партньорските държави също бяха
характеризирани като много полезни.

СЛОВЕНИЯ

Отговорите на анкетата в Литва показаха, че
респондентите са харесали възможността веднага да се
ориентират на коя държава е посветен определен модул,
лесният достъп до допълнително предоставената
информация за региона, забавните интерактивни задачи
и видеомателиалите. Според учащите се наличието на
материалите на литовски е ценно и улеснява работата.
Респондентите оцениха високо теста за определяне на
личностните качества на индивида и готовността да
работи в сектора, защото предоставя поглед от различни
ъгли. Преподавателите харесаха достъпността на
информацията и красивите изгледи от различни кътчета
на страната. Те посочиха иновативността на материалите
и оцениха високо факта, че материалите са придружени с
аудио.

ЛИТВА



България отчете успех в пилотната фаза на проекта
Tourism 4 Career. Насочихме усилията си да привлечем
различни целеви групи към проекта – професионални
екскурзоводи, представители на туристическия бизнес,
студенти, изучаващи Туризъм, преподаватели и ученици
от професионалните гимназии. Разнообразният характер
на участниците в тестовия период ни осигури различни
гледни точки и ни помогна да разберем по-добре
нуждите на пазара. 
Проектът беше високо оценен от респондентите. Те го
описват като информативен, полезен, интерактивен и
добре структуриран. Щастливи сме, че успяхме да
заинтригуваме партньорите си с нашите идеи за бъдещо
развитие на проекта и да открием приятели и
поддръжници на Toursm4Careers.

БЪЛГАРИЯ

Пандемията оказа сериозно въздействие върху
пилотната фаза на проекта в Чехия. Въпреки това
успяхме да получим отговори от някои целеви групи.
Целта ни беше да стигнем до широка аудитория –
ученици и студенти, преподаватели, асоциации,
свързани с туризма, професионалисти в сферата.
Респондентите характеризираха модулите като добре
организирани, информативни и важни за избор на
бъдеща кариера в сферата. Работните тетрадки също
получиха висока оценка. Един от професионалистите в
сферата сподели: „Тези материали са страхотни. Жалко,
че не бяха налични, докато учех. Според мен модулите са
изготвени перфектно. Интерактивното преподаване
всъщност е игра, от която обаче ще научите нещо“.
Радваме се, че материалите ни се оценяват високо и са
полезни при избор на кариера в туризма. 

ЧЕХИЯ



Тестването на T4C в Нидерландия беше изключително
успешно. Целевата група бе разнообразна:
преподаватели, учащи се и професионалисти в сферата.
Трябва да се подчертае, че пилотната фаза не беше
лесна. Тъй като не беше възможен директният
присъствен контакт с големи групи, направихме го
онлайн. Изпратихме на респондентите си материалите и
линковете за анкетата. Получихме много висока оценка.
По-конкретно – преподавателите и професионалистите в
сферата специално подчертаха като много важен
фокусът върху различните предлагани програми и
курсове. Според тях материалите предоставят много
богата информация за туристическия отрасъл.

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.

НИДЕРЛАНДИЯ


