
Milí čtenáři,
 
vítejte u prvního zpravodaje projektu T4C.
Zasláním zpravodaje dvakrát do roka bychom Vás
rádi informovali o aktivitách, výsledcích a pokroku
projektu.

Tourism 4 Careers (T4C) je projekt evropské spolupráce,
jehož cílem je podpora vzdělávacích a profesních
příležitostí v rámci odvětví cestovního ruchu a pohostinství, a
je určen studentům středních a vyšších odborných škol.

CO JE T4C?
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PROČ?
Cestovní ruch je jedním z největších a nejrychleji rostoucích odvětví světa.
V EU tvoří 10% HDP a poskytuje pracovní místa 26 milionům lidí, což
představuje 9% celkové zaměstnanosti v Evropské unii. Nevýhodou tohoto
rychle rostoucího odvětví je, že trh práce v oblasti cestovního ruchu trpí
zjevnými nedostatky, včetně nedostatku personálu a nedostatečných
dovedností. Projekt T4C chce přispět k řešení tohoto problému a
propagaci tohoto odvětví a rychlý nárůst dostupných pracovních míst.
 
 
Partneři budou rozvíjet dva e-learningové soubory:
-          Úvod do cestovního ruchu
-          Kariéra v cestovním ruchu a pohostinství
Model těchto dvou e-learningových zdrojů (http://tourismsight.ie/) byl
vytvořen Institutem of Technology Tralee ve spolupráci s partnery ze
sektoru pohostinství v Irsku, např. Irish Hospitality Institute, Failtre Ireland,
Irish Hotels Federation a další národní asociace a hotely. Materiály
studentům poskytují obsáhlý přehled kariérních možností v sektoru
cestovního ruchu. Studenti se v  materiálech dozví, jaký vlastě je život
v sektoru cestovního ruchu a pohostinství, a získají dostatek informací
k tomu, aby se mohli rozhodnout pro vhodnou profesi. Zaměřením
pozornosti na vzdělávání a pomoc při výběru profese, se snižuje počet
studentů, kteří se rozhodnout ukončit studium ještě před jeho úspěšným
absolvováním.

JAK?

 
- Institute of Technology Tralee (Irsko, koordinátor)
- Irish Hospitality Institute (Irsko)
- University of Plovdiv Paisii Hilendarski (Bulharsko)
- Srednja sola za gostinstvo in turizem Celje (Slovinsko)
- Istituto d'Istruzione Superiore di Ceccano (Itálie)
- Stichting Business Development Friesland (Holandsko)
- Mardin Artuklu Halk Egitim Merkezi ve Aksam Sanat Okulu (Turecko)
- Klaipedos Turizmo Mokykla (Litva)
- Danmar Computers LLC (Polsko)
- Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.
(Česká republika)
 
Další informace o projektu T4C a jeho partnerech naleznete na adrese:
 
 
         https://www.facebook.com/T4Cproject/
 
         https://t4c.erasmus.site 
 
 

 

KDO SE NA PROJEKTU PODÍLÍ?

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


OBJEVOVALI JSME!

JAK JSME POKROČILI

Prvním krokem projektu bylo prozkoumat, jak podnikatelé, zaměstnanci, učitelé
a odborníci působící v oblasti cestovní ruchu pohostinství vnímají toto odvětví.
Všichni partneři provedli analýzu v podobě průzkumu. Výsledky, které byly
získané v různých zemích a kulturách, byly často překvapivě podobné. Stručný
přehled výsledků je následující:
- Cestovní ruch a pohostinství jsou považovány za velmi důležité odvětví ve   
 všech partnerských zemích. Je to díky tomu, že mnoho lidí část svých příjmů
investuje do cestování
- Motivací pro mnoho mladých lidí, uvažujících o zaměstnání v cestovním
ruchu a pohostinství, je setkávání se s novými a zajímavými lidmi. Častým je i
předpoklad, že kariéra v cestovním ruchu nabízí možnosti cestování.
- Kladem je i poznávání nových kultur. Mezi negativní aspekty patří práce o
svátcích, víkendech a plat, který většinou není příliš uspokojivý.
- Za základní dovednosti je považována schopnost komunikace a znalost
jazyků. Všechny výsledky budou brzy k dispozici ke stažení na našich
webových stránkách.

Zahájení projektu T4C proběhlo ve městě Leeuwarden, v krásných prostorách
našeho holandského partnera Business Development Friesland ve dnech 12. a
13. listopadu 2018. Toto první setkání spojilo partnery ve snaze diskutovat a
objasnit účel a cíle projektu, odsouhlasit provozní postupy, potvrdit úlohu
každého partnera a dohodnout se na všech akcích, které zajistí úspěch
projektu. Partneři navrhli okamžitá opatření a podrobné plánování na dalších 6
měsíců a dostali příležitost poprvé diskutovat o modelu e-learningových
souborů.



Nedávno se partneři podruhé setkali v Litvě, v prostorách Klaipeda Tourism
School, kde se studenti prezentovali přípravou chutného oběda. Hlavním
účelem této schůzky bylo dohodnout se na obsahu e-learningových souborů
tak, aby v následujících měsících mohli partneři začít upravovat, lokalizovat a
překládat jejich obsah. Tento bod je velmi důležitý pro úspěch projektu,
jelikož odvětví cestovní ruchu se v každé zemi liší na základě trendů, čísel,
faktů, osvědčených postupů, pracovních míst, lidí, atp. Po dvoudenní schůzce
zbývalo několik minut, abych objevil krásy Klaipedy.

PPodpora Evropské komise pro tvorbu této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráž í  pouze

názory autorů , a Komise nemůže nést odpovědnost za jakékoli použ ití informací obsažených v této publikaci.


