
Уважаеми читатели!

 

Това е първият информационен бюлетин на
проекта T4C (Tourism 4 Careers). Планираме два
пъти годишно да издаваме такива бюлетини,

в които ще предоставяме информация за
дейностите, резултатите и развитието на
проекта.

Tourism 4 Careers (T4C) е европейски проект, по който
работи екип от партньори. Проектът цели да
популяризира образователните и кариерните
възможности в областта на хотелиерството и
ресторантьорството сред средношколци и учащи се в
професионално ориентирани учебни заведения,
свързани с туристическия сектор.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА T4C?

tourism
4
careers
 



ЗАЩО?
Туризмът е един от най-големите и бързо развиващи се сектори в
света. В Европейския съюз туристическата индустрия създава 10 %
от БВП и работни места за 26 милиона души, което представлява 9
% от работещите европейски граждани. Очевидна слабост на тази
стремително развиваща се икономика е недостигът на добре
подготвени специалисти и липса на ключови умения у
работещите в сектора. Поради това проектът Т4С цели да
популяризира туризма и да покаже постоянно разширяващите се
кариерни възможности в сферата.
 
 
Екипът на проекта планира да създаде следните два
интерактивни и образователни онлайн модула / ресурса за
електронно обучение:
- Въведение в туризма
- Кариера в сферата на хотелиерството и ресторантьорството.
Прототипът на тези ресурси за електронно обучение
(http://tourisminsight.ie/) е разработен от Технологическия институт
в Трали (ITT), Ирландия, съвместно с негови партньори от
съответната сфера: Ирландския институт по хотелиерство и
ресторантьорство, Fáilte Ireland и Ирландската хотелиерска
федерация. Модулите предоставят на средношколците, учащите
се в съответните професионално ориентирани учебни заведения
и всички обучаеми ценна информация за кариерните
възможности в туристическата индустрия.

КАК?

 

- Institute of Technology Tralee (Ирландия, координатор)

- Irish Hospitality Institute (Ирландия)

- Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (България)

- Srednja sola za gostinstvo in turizem Celje (Словения)

- Istituto d'Istruzione Superiore di Ceccano (Италия)

- Stichting Business Development Friesland (Нидерландия)

- Mardin Artuklu Halk Egitim Merkezi ve Aksam Sanat Okulu (Турция)

- Klaipedos Turizmo Mokykla (Литва)

- Danmar Computers LLC (Полша)

- Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

(Чешка република)

 

За повече информация относно T4C и партньорите посетете
следните адреси:

 

          https://www.facebook.com/T4Cproject/

 

          https://t4c.erasmus.site

 

 

 

КОИ СА ПАРТНЬОРИТЕ В ПРОЕКТА?

https://www.facebook.com/T4Cproject/


РЕЗУЛТАТИ ОТ
ПРОУЧВАНЕТО

РАЗВИТИЕТО ДОТУК

Първата стъпка на проекта беше да разберем какво мислят за сектора
предприемачите, работодателите, преподавателите и експертите в
сферата на хотелиерството и ресторантьорството. Въз основа на
проведена анкета беше извършен анализ на нуждите в държавите на
всички парньори. Оказа се, че получените резултати от контекста на
различните държави и култури до голяма степен, често изненадващо,
съвпаднаха. Ето накратко основните изводи, до които стигнахме:
 
- Секторът на хотелиерството и ресторантьорството се възприема
като изключително важен във всички държави на партньорите. Това
е така, защото има голям брой хора, чиито доходи са свързани с него.
- Основна мотивация на повечето младежи, които мислят за кариера
в разглежданата сфера, е потенциалът за срещи с нови и интересни
хора. Също така обикновено кариерата в сектора се свързва с
възможностите, които се предоставят за пътуване.
- Друга причина, която се изтъква като мотивация, е досегът с нови
култури.
- Едновременно с това за най-негативен аспект в кариерата се смята
работата през почивните дни и празниците, както и
незадоволителната в повечето случаи заплата.
- Езиковите и комуникационните умения на работещите в сектора се
смятат за много важни.
Всички резултати ще бъдат налични за изтегляне от уебсайта ни.

Първата работна среща на партньорите по проекта T4C се състоя на 12

и 13 ноември 2018 г. в Леуварден, Нидерландия, в прекрасната база на
холандския партньор Business Development Friesland. Бяха дискутирани и
формулирани целите на проекта, разработени процедурите за
действие, определена ролята на всеки партньор; бе постигнато
съгласие по дейностите, които ще осигурят успех на проекта. Бяха
очертани непосредствените задачи и бе създаден подробен план за
първия шестмесечен период. За първи път беше представен и
дискутиран прототипът, който ще залегне в основата на създавания
продукт.



Втората работна среща се проведе неотдавна в Литва – през март
2019 г. Мястото за дискусиите беше предоставено от Училището
по туризъм в Клайпеда, където през двата дни на заседанията
учениците приготвиха и сервираха неповторимо обедно гурме
меню. Основната цел на тази среща беше да се обсъди
съдържанието на модулите, след което предстои да започне
адаптирането, локализирането и преводът на материалите. Това
е изключително важно за успеха на проекта, тъй като
туристическият сектор във всяка от държавите има своя
специфика по отношение на  тенденциите, цифрите, фактите,

добрите практики, работните места, профила на заетите в сферата
и т.н. След двудневните заседания партньорите имаха
възможност да се насладят и на красиви кътчета от Клайпеда.

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.


