
Mieli skaitytojai,

 

Džiaugiamės galėdami Jums pristatyti savo pirmąjį
T4C projekto naujienlaiškį. Nuo šiol sieksime

pasidalinti su Jumis naujausia informacija apie mūsų
veiklas, rezultatus bei progresą.

Tourism 4 Careers (T4C) yra Europos šalių
bendradarbiavimo projektas, kurio tikslas – skatinti švietimo ir
karjeros galimybes vidurinių ir profesinių mokyklų mokiniams
apgyvendinimo ir turizmo sektoriuje.

KAS YRA T4C?

tourism
4
careers
 



KODĖL?
Turizmas yra viena didžiausių ir sparčiausiai pasaulyje augančių industrijų.
Europos Sąjungoje, turizmas sudaro 10% BVP ir sukuria net 26 mln. darbo
vietų, kas sudaro 9% visų darbo vietų ES. Silpniausia šio sektoriaus pusė
yra turizmo darbo rinka, kenčianti nuo akivaizdžių trūkumų, tokių kaip
nepakankamas darbuotojų skaičius bei profesijai reikalingų įgūdžių
spragos. Siekiant išspręsti šią problemą, T4C projekto metu bus didinamas
turizmo industrijos žinomumas ir skatinamos karjeros galimybės.
 
 
Projekto partneriai sukurs ir plėtos dvi interaktyvias edukacines platformas
(e-mokymosi šaltinius):
- Įžanga į turizmą
- Karjera apgyvendinimo ir turizmo sektoriuje
Šių dviejų platformų prototipas sukurtas Technologijų instituto „Tralee” bei
partnerių iš Airijos apgyvendinimo sektoriaus: Airijos apgyvendinimo
instituto, „Failte” – Airijos nacionalinio turizmo plėtros centro, Airijos
viešbučių federacijos bei kitų nacionalinių asociacijų ir viešbučių. Šios
internetinės platformos teikia vertingas įžvalgas bei informaciją, susijusią
su turizmo industrija ir karjeros galimybėmis vidurinių bei profesinių
mokyklų mokiniams ir kitiems besimokantiems asmenims.

KAIP?

 

- Institute of Technology Tralee (Airija, koordinatoriai)

- Irish Hospitality Institute (Airija)

- University of Plovdiv Paisii Hilendarski (Bulgarija)

- Srednja sola za gostinstvo in turizem Celje (Slovėnija)

- Istituto d'Istruzione Superiore di Ceccano (Italija)

- Stichting Business Development Friesland (Nyderlandai)

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

- Klaipedos Turizmo Mokykla (Lietuva)

- Danmar Computers LLC (Lenkija)

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

(Čekija)

 

Daugiau informacijos apie projektą T4C ir projekto partnerius galite

rasti čia:

 

 

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

 

         https://t4c.erasmus.site 

 

 

 

KAS DALYVAUJA?

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


MES ATLIKOME TYRIMĄ!

PROJEKTO EIGA

Projekto pradžioje buvo atliktas tyrimas, kuriuo siekta išsiaiškinti kaip
apgyvendinimo ir turizmo sektoriaus darbuotojai ar su juo susiję specialistai,
verslininkai bei mokytojai vertina šią industriją. Tyrimo partneriai atidžiai
prižiūrėjo tyrimo eigą, atliko poreikių analizę, keitėsi gautais atsakymais. Čia
pateikiami pagrindiniai susisteminti tyrimo rezultatai:
 
-       Apgyvendinimo ir turizmo sektorius yra labai svarbi industrija visų
partnerių šalyse. Taip yra todėl, nes žmonės dalį savo pajamų skiria šiam
sektoriui.
-       Dauguma jaunų žmonių karjerą apgyvendinimo ir turizmo sektoriuje
motyvuoja išskirdami du pagrindinius argumentus: nuolatinį bendravimą su
naujais, įdomiais žmonėmis bei galimybę keliauti.
-       Darbo su skirtingomis kultūromis aspektas taip pat vertinamas teigiamai.
Neigiama apgyvendinimo ir turizmo sektoriaus karjeros puse laikomas darbas
savaitgaliais, švenčių dienomis bei netenkinantis darbo užmokestis.
-        Esminiais reikalavimais turizmo sektoriuje laikoma komunikacijos ir
bendravimo įgūdžiai, kalbų mokėjimas. Visus tyrimo rezultatus bus galima
atsisiųsti iš mūsų svetainės.

Pirmasis projekto T4C partnerių susitikimas įvyko 2018 m. lapkričio 12-13 d.

Leewardeno mieste, Nyderlandų komandos partnerių Business Development

Friesland patalpose. Šio susitikimo metu buvo aptarti ir nustatyti projekto tikslai,

uždaviniai, kiekvieno partnerio indėlis ir vaidmuo, pasiskirstyta atsakomybėmis,

parengtas veiksmų planas, užtikrinantis projekto sėkmę. Taip pat pasiskirstyta

užduotimis ateinančiam pusmečiui, diskutuojamas pirminis prototipas.



Neseniai vykęs antrasis partnerių susitikimas buvo rengiamas Lietuvoje,

Klaipėdos turizmo mokykloje. Projekto partneriai čia degustavo pačių mokinių
ruoštus patiekalus bei desertus. Pagrindinis susitikimo tikslas buvo turinio,

skirto kuriamoms internetinėms platformoms, aptarimas, pritaikymas ir su tuo

susijusių darbų pasiskirstymas artimiausiems mėnesiams. Tai itin svarbus

etapas projekto sėkmei, kadangi kiekviena šalis turi savitas tendencijas,

faktus, praktikas, darbus, žmones ir t.t., kurių negalima pritaikyti visoms

kultūroms. Dvi dienas trukęs susitikimas baigėsi ekskursijomis po gražiausias

Klaipėdos apylinkes.

Projektas remiamas Europos Komisijos. Visa pateikiama informacija (nuomonė , įžvalgos ir kt.) priklauso projekto

autoriams, Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį š iame leidinyje teikiamą turinį.


